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Македонски киноафиш:
1. Навлекот (Пришълеца)
2. Войводата на търкалетата (Властели-

на на пръстените)
3. Пукни со зор (Умирай Трудно)
4. Се темерутат ягнетата (Мълчанието 

на агнетата)
5. Луно, луно, земя македонска (Аполо 13)
6. Един болюк црно бели мастии (101 дал-

матинци)

Между канибали:
- Това са документите по 

преброяването на тия, които 
вече изядохме! 

Симпатиите са едно, а 
реалностите в живота - съвсем друго

Ще остане ли 
Община Брегово 
и през 2011 без 

бюджет?

От 99-тия ден на кме-
туването на Видов (не из-
държахме да чакаме до 
стотния) в. „НИЕ” разкрива 
негови безобразия, сигна-
лизира за сериозни нару-
шения както обществото, 
така и институциите. Но 
дълго-дълго нямаше чува-
емост. Никаква чуваемост 
както от обществеността, 
така и от контролиращите 
институции. Тези в инсти-

туциите не смееха да про-
веряват представителите 
на управляващата пар-
тия. Хората пък не искаха 
да приемат, че за пореден 
път са гласували погреш-
но. Не можеха да повяр-
ват, че полубожественият 
Бойко Борисов може да 
избере за кмет на Видин 
човек, който въобще не 
става за това. Все още се 
съмняваха дали наистина 

Видов уволнява и назна-
чава цялата общинска 
администрация само под 
давление на своята кон-
султатнка Петя от София 
и дали наистина той й е 
така сервилно послушен. 
Не можеха да повярват, 
че наистина харчи за само 
нему нужни командировки 
в чужбина  хиляди, хиля-
ди, хиляди левове общин-
ски пари. Съмняваха се, 

че без да се замисли може 
да профука десетки хиля-
ди лева за близки на об-
кръжението му хора, че е 
възможно да е подписвал 
редица договори в ущърб 
на общината. Не вярваха, 
че цялата назначена от 
него администрация е не-
кадърна да направи свес-
тен бюджет, а още повече 
да го изпълни. Не можеха 
да осмислят как за няма 
и две години Община 
Видин задлъжня с много 
милиони лева и затова 
няма с какво да се закър-
пи една улица, да се купи 
нафта за ученическото 
общежитие, да се платят 
заплатите на културните 
институти, да има норма-
лен живот в града. 

Не можеха, но посте-
пенно започнаха да се 
оглеждат и все повече да 
откриват в действител-
ността около тях досто-
верността от написаното 
във всеки брой на вест-
ника. Все повече осъзна-
ваха, че основната вина 
за това, че Видин става 
все по-голямо мъртвило, 
е на кмета Видов и тези 
съветници, които гласуват 
всяко негово искане за за-
борчване на града.

„Общински съвет – Брегово отлага 
предвиденото за 31 януари разглеждане 
на бюджета за 2011 година”, това съоб-

щи за в. „НИЕ” кметът Милчо Лалов. 

Проектът за бюджет 
за 2011 г, който админи-
страцията предлага за 
одобрение е в размер 
на 3 521 000 лева, като 
републиканската суб-
сидия е 3 032 000 лв. 
Бюджетът е намален в 
сравнения с предложе-
ния през 2010 година 
със 111 000 лева, 

като най-голямо 
е намалението в дър-
жавните дейности. За 
зимно поддържане са 

отделени 18 900 лева, а 
за ремонт на четвърто-
класната пътна мрежа 
– 73 400 лв. 75% е из-
пълнението на плана за 
приходите към бюджета 
на общината за 2010 г. 

За 13-те съветници 
от ОбС – Брегово в про-
екто-бюджета за 2011 г. 
кметската администра-
ция залага възнаграж-
дение - по 30 лева на 

В Кула  - с големи очаквания за 2011 г.
няма пречки кула да 

се сдобие с Веп 
В Кула очакват из-

граждането на ветрое-
нергийния парк (ВЕП) 
на фирма "Еолика" да 
стартира през април т.г.,  
съобщи за в. „НИЕ” кме-
тът на общината Марко 
Петров.

Преговорите и под-
готовката за реализи-
рането на проекта са 
приключили и предстои 
Б ъ л г а р о - и с п а н с к а т а 
фирма, която изгради 
във варненската общи-
на Суворово такъв парк 
с 30 ветрогенератора, в 

Кула да построи 15. За 
целта общината вече 
има подписан договор, 
извършени са промени 
в устройствения план, 
изготвена е  оценката за 
въздействието на окол-
ната среда и на фирмата 
е издадено разрешител-
но за строителство.

„Надявам се, че ще 
стартират реално рабо-
тата си през пролетта. 
В Суворово фирмата из-
гради голям ветроенер-
гиен парк и за година и 
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Все повече 
видинлии се 
убеждаваха, 
че симпатиите са 

едно, а реалностите в 
живота - съвсем друго, че 
това, което е най-важното 
за една икономика – ин-
вестициите, го няма и че 
той е неспособен да ги 
привлече. Наистина трите 
магазина от различни ве-
риги дадоха по-европей-
ски вид на града ни. Но 
същевременно те накара-
ха десетки видински фир-
мички да затворят врати  
и собствениците и работ-
ниците им да се влеят 
в пълноводната река на 
видинската безработица. 
След което значителната 
част – да емигрират. И че 
липсата на работа води 
до невъзможност на все 
повече видинлии за паза-
руване в тези магазини.

Същото стана 
и за кмета на 
Белоградчик. 
Емил Цанков бе из-

градил своя образ на 
кмета, прочул скалите на 
Белоградчик като едно от 
седемте чудеса на света.  
Всъщност точно публика-
циите на в. “НИЕ” развен-
чаха този мит. Защото Бе-
лоградчик бе номиниран 
за претендент за природ-
но чудо от една базира-
ната в Швейцария непра-
вителствена организация. 
За което Цанков няма не 

пръст, а и нокът. Истина-
та е, че като изключим 
перченето по телевизии 
и позирането пред фото-
обективи, той по-скоро 
отблъскваше наплива от 
туристи, дошли да зър-
нат неповторимите скали. 
Защо улиците в малкия 
град са отвратителни, ор-
ганизацията на движение-
то – още по лоша, липсата 
на хотели, на ресторанти 
отбиваше (и ще продъл-
жава да отбива) много-
бройни туристи. А незави-
симо от демонстрацията, 
че е преминал в управля-
ващата страната партия, 
той до този момент не 
направи нищо и за напра-
вата на един хубав път до 
Белоградчик.

пак от 
страниците 
на в. “ние” 
всички разбраха за 

това как с помощта на не-
говата администрация са 
ограбени Божиите храмо-
вете в общината и благо-
дарение на публикациите 
започнаха прокурорски 
проверки, установили до-
сега откраднати стотици 
хиляди лева.

От вестник “НИЕ” жи-
телите на двата града 
разбраха, че избраните 
от тях кметове, докато 
обикалят по Европа, са 
потопили до уши в дълго-
ве управляваните от тях 
общини. Заради 

безразборното 
харчене на 
общински пари

и неспособността да 
съберат планираните в 
бюджетите средства за-
дълженията са достигна-
ли до главозамайващи 
размери. Затова няма 
пари за нищо в общините. 
Нещо повече - общините 
практически са спрели да 
функционират нормално. 
Администрацията във Ви-
дин работи преди всичко 
под нарежданията на Петя 
за приближените й фир-
ми, а гражданите не се 
обслужват както трябва. 
В Белоградчик страхът на 
Цанков, че ще бъдат из-
вадени на светло укрива-
ни негови деяния, го кара 
сега да отстрани почти 
цялата си администрация 
начело с зам.-кметове си. 
Което блокира обслужва-
нето на жителите и гости-
те на общината. 

Така все повече от хо-
рата в двата града всеки 
ден, когато излязат на раз-
небитените улици, когато 
стъпят по разкривените 
тротоари, когато няма 
къде да спрат колата си, 
когато очите им виждат 
единствено занемарата 
на старите си градове, 
практически усещат какво 
не са направили Видов и 
Цанков. Те все повече 

заживяват с 
безпокойството 
за 
диаметралната 
противополож-
ност на 
действителност-
та 

и на обясненията, ко-
ито техният кмет им дава 
за нея от трибуната на ку-
пените вестници и теле-
визионния екран.

Опозоряването на 
Бойко Борисов и неговата 
дясна ръка Цветан Цве-
танов в последно време 
обаче стана истинският 
катализатор, хората да 
отворят истински очите 
си и към техните две про-
тежета – Видов и Цанков. 
Вече почти няма жители 
на Видин и Белоградчик, 
които да не се чувстват 
излъгани от избраните 
от тях двама кметове.  
Но все още много от тях 
не могат да разберат, че 
те не толкова само са 
бездействали, колкото 
и са работели в ущръб 
на видинлии и белоград-
чикчани, работили са в 
полза най-вече на себе 
си и своите обкръжения 
и свързани с тях фирми, 
извършвали са еднолич-
но редици от своеволия 
с публичната общинска 
собственост. И не малка 
част от това скоро или не 
много по-късно ще бъде 
доказано и в съда.

Сега двамата 
кметове – 
разкрити и все 
по-обезличени 
– се чудят каква пози-

ция да заемат, за да изля-
зат чисти от полепналата 
ги кал. Румен Видов дава 
недвусмислени сигнали, 
че иска отново да се кан-
дидатира на местните из-

бори. 
Той обаче знае, че бе 

избран не заради някак-
во негово достойнство, а 
защото го бяха посочили 
Бойко Борисов и Цветан 
Цветанов.  И точно зато-
ва днес, със сриването на 
имиджа на двамата огла-
вяващи държавата, със 
заплашително тръгващо-
то поскъпване на живо-
та, с явното осъзнаване, 
че Видин е доведен до 
безперспективност, прео-
ценката на видинлии ще 
доведе до там, че и много 
от  видовите приближени 
не само няма да гласуват 
за него, а и ще започнат 
да се отдръпват, за да не 
носят негативите му. 

Цанков пък неистово 
се надява, че външни-
ят министър ще го прати 
консул в Ниш, вярвайки 
че така ще се отърве от 
преследване на българ-
ския закон. 

накрая,
за отбелязване е, че 

нито една друга видин-
ска медия не се включи в 
разкриването на негатив-
ните към избирателите си 
кметски действия. И днес 
повечето местни средства 

за масова информация 
са платени от Видов и от 
Цанков, за да си затварят 
очите пред техните без-
действия и вредните им 
за двата града действия. 
И ръководителите на тези 
медии и журналистите в 
тях се разполовяват меж-
ду истината и стремежа 
да запазят връзките си с 
властта. Това обаче си е 
определена от тези ме-
дии политика - всяка сама 
избира между парите на 
управляващите, от една 
страна,  и вярата на чи-
тателите, слушателите и 
зрителите, от друга. 

Нашата отговорност 
на истинска медия е във 
всеки брой да казваме 
тези неща на видинските 
и белоградчишките граж-
дани, на жителите и на 
други общински центро-
ве, когато кметовете са ги 
загърбили. Няма да оста-
вим спокойна и прокура-
турата, която е призвана 
да следи за спазване на 
законността като привли-
ча към отговорност лица-
та, които са извършили 
престъпления.

заседание и 
по 25 лева 
на заседание 
на комисия. 

нека припомним, че ОбС – 
Брегово не прие бюджета на об-
щината за 2010 година. 

Милчо Лалов пък от своя страна 
не прие решението на съветниците, 
с което си гласуват месечно възна-
граждение в размер на 300 лева, 
което обжали в съда. „В никакъв 
случай не може възнаграждението 
да бъде в този размер, който искат, а 
може да е така, както е било и преди” 
- казва Лалов. 

Общински съвет – Брегово е про-
вел 9 заседания през 2010-та и тъй 
като съветниците не приемат бюдже-
та, то няма и как по закон да получат  
възнагражденията си за изминалата 
година. 

Всъщност Бреговската „Одисея” 
започна преди година, когато гранич-
ното градче осъмна някак изведнъж 
на 28 януари (когато трябвало да 
бъде разгледано предложението за 
приемане на бюджета за 2010 годи-
на), с провалено заседание, след като 
седмият от съветниците на БСП се 
оказва отсъстващ. Обсъждането на 
бюджет ‘2010 е отложено за 4 февруа-
ри, когато за още по-голяма изненада 
седмият съветник се „въздържа” да го 
приеме. Последва смяната на предсе-
дателя на ОбС, „за” която на 19 февру-

ари, вече съвсем очаквано гласуваха 7 
съветници (от ГЕРБ, Синята коалиция, 
БЗНС, НДСВ и БСП) и „против” която 
се обявиха останалите им 6 червени 
колеги. „Ако някой си мисли, че след-
ващото действие ще бъде за дестаби-
лизация на местната власт, това няма 
как да стане” – бяха думите, изречени 
на миналогодишния 19 февруари от 
кмета Милчо Лалов. 

и от тогава, та до днес Община 
Брегово няма приет бюджет.  

По думи на Милчо Лалов обаче 
общинската администрация е работи-
ла, така както е установено по закон, 
представяйки отчетите си във финан-
совото министерство. „Независимо от 
това, че Общински съвет – Брегово 
не прие бюджета, през миналата го-
дина общината работеше нормално 
и даже мога да кажа, че доста добре 
изпълнявахме своите задачи – твърди 
кметът. - Тази стъпка на съветниците 
не попречи  на нормалния живот в об-
щината, не попречи и на нашата соци-
ална програма, нито на снабдяването 
на самотноживеещите възрастни хора 
с хляб, нито на социалния патронаж, 
нито на снегопочистването и т.н.”

Според Милчо Лалов отношени-
ето на групата съветници показва, „че 
не желаят да обсъждат финансовия 
проект и за 2011 г. и разглеждането 
на бюджета вероятно ще остане за 
февруари”. 

Симпатиите са едно, а реалностите ...

Ще остане ли Община 
Брегово без бюджет?

половина финализира 
този проект и започна про-
изводство, което ми дава 
възможност да предпо-
ложа, че при нас нещата 
ще станат още по-бързо и 
максимум до една година 
ще се, както се казва, за-
въртят перките. При нас и 
разстоянието до подстан-
цията е по-малко, което 
е от огромно значение за 
изграждането на необхо-
димите комуникации.” – 
казва Петров. 

"Еко Петролиум" също 
има интерес да произвеж-
да електричество в Кула. 
Преди време за целта са 
закупени около 130 дка. 
„Фирма, подразделение 
на "Еко Петролиум" из-
гражда тук и фотоволта-
ична централа, която ще 
произвежда енергия око-
ло 3 мегавата. Този тип 
централи сега са на мода, 
фотоволтаични клетки ге-
нерират енергия”, казва 
кметът на общината.  

В последната година 
още една фирма е поста-
вила в Кула своя кула за 

наблюдение, за да напра-
ви точни изчисления ка-
къв обем ветрогенератори 
биха могли да поставят и 
къде точно. А интересът 
към изграждането на  ал-
тернативните източници 
на енергия може да се 
разрасне и към общините 
Бойница и Макреш, в кои-
то според изследователи-
те има потенциал. 

„Ветрогенераторите 
ще са 15 с общо 30 ме-
гавата. Това е една мно-
го сериозна инвестиция 
(около 2 млн. евро на 
перка), което ще бъде ве-
нецът на нашите усилия 
и ще бъдем общината 
с един от най-големите 
проекти като финансово 
изражение на територи-
ята на Видинска област” 
– е мнението на Марко 
Петров. 

За строителството на 
съоръженията ще е необ-
ходима и работна ръка, 
което е важно за община 
с висока степен на безра-
ботица като Кула. След 
приключването му за под-
държането на ветрогене-
раторния парк и фотовол-

таичната централа ще са 
нужни поне 20 души, ко-
ето може да отвори нови 
работни места.

И докато едни общи-
ни във Видинско са пред 
финансов колапс, то в по-
следната година от своя 
мандат кметският екип в 
Община Кула има амбици-
ята тук да се реализират и 
други проекти. 

Защо кула 
да няма и 
свой 
етнографски 
музей?
Малката (но достатъч-

но ветровита за свой вет-
роенергиен парк) община 
в момента заделя сред-
ства и за изграждането на 
етнографски музей. 

„Трябва да закупим 
подходяща къща и да й на-
правим сериозен ремонт, 
защото и за жителите на 
нашия град, а и за гостите 
му ще е добре да имаме 
такъв музей – е мнение-
то на Марко Петров. До-
сега създадохме доста 
предпоставки за 
ремонти на ос-
новни знакови 

В Кула  - с големи 
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Хуманен жест на 
благотворителност

п О к А н А
 за участие в информационен ден 

за представяне пРед БиЗнеСА на обявените десет процедури за подбор на проекти по Оператив-
на програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,
Министерство на икономиката, енергетиката и 

туризма и Изпълнителна агенция за насърчаване 
на малките и средните предприятия организират ин-
формационен ден за представяне на следните де-
сет процедури за подбор на проекти по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013: 

1. „Технологична модернизация в малки и 
средни предприятия”; 

2. „подкрепа за предприятия и кооперации 
на хора с увреждания”;

3. „подкрепа за създаване и развитие на 
бизнес инкубатори”. 

4. „Разработване на иновации от стартира-
щи предприятия”; 

5. „подкрепа за внедряване в производ-
ство на иновативни продукти, процеси и предос-
тавяне на иновативни услуги”; 

6. „Създаване на нови и укрепване на съ-
ществуващи офиси за технологичен трансфер”;

7. „Създаване на нови и укрепване на съ-
ществуващи технологични центрове”;

8. „подкрепа за развитието на клъстерите 
в България”;

9. „Развитие на стартиращи иновативни 
предприятия чрез подкрепа за внедряване на 
иновативни продукти, процеси и услуги”;

10. „подкрепа за създаване на технологични 
паркове”.

Целта на информационната среща е да се за-

познаят представителите на българските предприя-
тия и научните среди детайлно с условията и начина 
на кандидатстване по отворените за набиране на 
проектни предложения процедури по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007 – 2013.

Лектори ще бъдат експерти от Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малките и средните пред-
приятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 
на Оперативната програма и дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност” в Министерство 
на икономиката, енергетиката и туризма – Управля-
ващ орган на Оперативната програма. 

Информационният ден за град Враца ще се про-
веде на 7 февруари 2011 г. /понеделник/ от 10.00 ч. в 
Конферентната Зала на Търговско Промишлена Па-
лата-Враца, Културен дом, ет. 2, пл. "Христо Ботев", 
гр. Враца.

Пълният пакет документи и Насоки за кандидат-
стване по процедурите са публикувани на следните 
интернет страници: www.opcompetitiveness.bg, www.
ibsme.org и www.eufunds.bg.  

Участието е безплатно. МОЛЯ, ЗАПОВЯДАЙТЕ! 
При проявен интерес от Ваша страна, моля да 

заявите предварително участието си по телефон 
или e-mail, както следва: Тел.: 092 666 529 или 092 
666 539 e-mail: ts.filipovska@sme.government.bg                 
c.lozanov@sme.government.bg   m.dimitrova@sme.
government.bg

Информационните дни се осъществяват по проект №BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публич-
ност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на бъл-
гарската икономика” 2007-2013 по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма “Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за 
регионално развитие на ЕС и от държавния бюджет на Република България.

На 21 януари се проведе годишното общо съ-
брание на клубовете на БМЧК - Видин. Бе избран 
нов областен координатор на БМЧК - Видин и 
това е Александра Лилкова, на 17 години, ученичка 
в СОУ „Цар Симеон Велики".  За заместник-облас-
тен координатор бе преизбран Момчил Петров - 
студент в Шумен. Бяха избрани и двама делегати 
за Националния събор на БМЧК.

сгради на те-
риторията на 
града, както и 

на училището ни и на 
двата социални дома 
по „Красива България” 
и Социално-инвестици-
онния фонд. Открихме 
къщата-музей на проф. 
Александър Поплилов. 
Имам и сбирка за ет-
нографски музея и сме 
постоянно атакувани, че 
не я съхраняваме пра-
вилно”. 

Кметският екип ще 
положи усилия до сре-
дата на годината да съз-
даде необходимите ус-
ловия за съхранението 
на тази сбирка в музей 
с уредени помещения, 
дворно място и всичко, 
което е необходимо. Ос-
новната цел на Община 
Кула е създаването на 
повече възможности за 
засилването на турис-
тическия интерес към 
града.  

„За съжаление една 
нереализирана моя 

мечта е в Кула да има 
хотел – казва Марко 
Петров. - Имам увере-
нието, че през пролетта 
отново ще започнат ре-
монтните действия от 
фирмата, която се зае 
със създаването на така 
нужната за града ни ле-
глова база”. 

Засега  дали с хо-
тел, или без жители-
те на Кула са убедени 
в едно – че туристите 
имат какво да видят в 
тяхната община. И то 
не се състои само в кре-
постта „Кастра Мартис”. 

Защитените 
територии 
на Община 
кула
Тук е разположен, 

обявеният за защитена 
местност, природен ре-
зерват „Връшка чука”, в 
който се срещат  редки 
и уникални растител-
ни видове – Български 
ерантис (виж снимката), 
Томасиниев минзухар, 
Ничичево прозориче и 

др. Паркът се намира в 
землището на с. Извор 
махала и обхваща площ 
от 67 хектара и се уп-
равлява от Фондацията 
за биоразнообразие в 
България. 

„Тази фондация спе-
чели конкурса за управ-
ляването на тая защи-
тена територия. Всичко, 
което е изискано от нас 
като участие на местна 
власт, на чиято терито-
ия имаме такива забе-
лежителности, сме на-
правили. За съжаление 
в последните две години 
няма сериозно раздви-
жване, най-вероятно за-
ради кризата. Но трябва 
да се направи необхо-
димото да се популя-
ризира тази местност. 
Това богатство трябва 
да бъде достъпно, за да 
може всички хора, които 
имат желание да го ви-
дят, да отидат на място 
и да му се любуват” – 
казва кметът Петров. 

По време на криза, 

или по 
време на 
уж отми-
н а в а щ а 
к р и з а , 
в с и ч к о 
случващо 
се в Кула 
м о ж е 
би зву-
чи някак 
с т р а н н о 
– ветро-
генерато-
ри, етног-
рафски музеи, природни 
паркове. Не и за 

община, която 
няма никакви за-
дължения!

Община, която няма 
притеснения за сфор-
мирането на новия си 
бюджет. „Смятам, че 
имаме всички предпос-
тавки да направим една 
(до колкото е възмож-
но) спокойна и добра 
финансова програма за 
2011 година – уверен е 
кметът на Кула. - До 14 
февруари ще приемем 

новия  бюджет, за който, 
както и досега правим 
публично обсъждане, 
защото много пъти се 
случва хората да ни под-
скажат някои неща, кои-
то ние сме пропуснали, 
или пък сме подценили 
като позиция”. 

По думи на Марко 
Петров принципно го-
дишният бюджет на об-
щината първоначално е 
около 3 милиона лева, 
но в края на годината 
приключва на около 5 
500 000 лева, благода-
рение на спечелените 

проекти. Така Община 
Кула се нарежда сред 
немногото общини във 
Видинско, та даже и в 
страната, които не прос-
то нямат задължения, а 
дори са с положителен 
преходен остатък. 

Ето защо изграж-
дането на ветрогенера-
торни паркове, музеи и 
идеите за развитието на 
туризма в Кулско на този 
етап не би трябвало да 
изглеждат странни – те 
могат да бъдат реал-
ност. 

       екип на “ние”

През януари 2011 го-
дина Областният съвет 
на БЧК - Видин получи 
дарение от Любомила 
Станиславова и Вла-
димир Тошев, народни 
представители от избира-
телен район Видин. Даре-
нието е съответно от по 
500 (петстотин) лева на 
обща стойност 1000 (хи-
ляда) лв. и е във връзка 
с реализиране на проект 
„Топъл обяд" за деца в 
неравностойно социал-
но положение от  Видин. 
Купонът за обяд на всяко 
дете е по 2,20 лв. на ден, 
като 2 лв. се заплащат с 
парите от проекта (фи-
нансиран от НС на БЧК), 
а останалите 20 стотинки 
за всяко дете в продълже-
ние на 90 учебни дни ще 
се дофинансират от така 

направеното щедро даре-
ние.

С този изключително 
хуманен жест на благот-
ворителност се доказа, че 
все още има хора, които 
са готови да помагат без-
користно и да върнат ус-
мивката на детските лица, 
за което ние им изказваме 
своята дълбока благодар-
ност.

Искрено се надяваме, 
че направеното ще вдъх-
нови много и различни 
хора, че все повече ще са 
тези, които правят малки 
и по-голями жестове на 
хуманност. Даваме своето 
уверение, че те ще бъдат 
насочени към уязвимите 
лица в нашата област.

Областен 
съвет на БЧк

В Кула  - с големи очаквания за 2011 г.
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Успешно начало на годината 
във финансирането на аптеките

Възпитаник на Дома на енергети-
ка към АЕЦ “Козлодуй” представя 

свои картини в две изложби

За вас работодатели
Агенция по заетостта

дирекция ”Бюро по труда”- Видин 
Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване 
на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по За-
кона за насърчаване на заетостта /ЗнЗ/ през м. февруари 2011 г., както следва:

насърчителни мерки за заетост и обучение           Средства в лв.
1. Насърчаване на работодателите да наемат безработни 
младежи до 29г. възраст  /чл. 36 ал.1 от ЗНЗ/    4068 лв.
2. Насърчаване на работодателите да наемат безработни 
младежи до 29 годишна възраст с трайни увреждания, вкл. 
военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, 
завършили образоването си /чл.36 ал.2 от ЗНЗ/    9521 лв.
3. Насърчаване на работодателите да приемат за стажуване 
младежи до 29 години /чл.41 от ЗНЗ/       9856 лв.
4. Насърчаване на работодателите за разкриване на работни 
места за стажуване /член 46 от ЗНЗ/      3776 лв.
5. Насърчаване на предприемачеството за лица регистрирали 
микро предприятие /чл. 49 от ЗНЗ/     5276 лв.
6. Насърчаване на предприемачеството за лица регистрирали 
микро предприятие /чл. 49, алинея 4 от ЗНЗ/    145 лв.
7. Насърчаване на предприемачеството /чл. 49б от ЗНЗ/  500 лв.
8. Стимулиране на работодатели – микропредприятия да 
разкриват работни места, като се субсидират първите 5 разкрити 
работни места /чл. 50 от ЗНЗ/      288 лв.
9. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица 
на непълно работно време / чл.51 от ЗНЗ /       864 лв.
10. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места 
за наемане на безработни лица с трайни увреждания, вкл. 
военноинвалиди / чл.52 ал.1 от ЗНЗ /      18544 лв.
11. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица 
с трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа 
/ чл.52 ал.2 от ЗНЗ /        6289 лв.
12. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места 
за наемане на безработни лица - самотни родители/осиновители
/ и/или майки с деца до  3 - год. възраст /чл.53 от ЗНЗ/     7687лв.
13. . Насърчаване на работодателите да разкриват работни 
места за наемане на безработни лица - майки с деца от 3 до 5 
годишна възраст /чл.53а от ЗНЗ/     6745 лв.
14. Насърчаване на работодателите да наемат безработни 
лица над 50 – годишна възраст /чл.55а от ЗНЗ/    19865 лв.
15. Насърчаване на работодателите да наемат на работа 
безработни лица от 50– до 64 - годишна възраст придобили право 
на професионална пенсия за ранно пенсиониране /чл. 55б от ЗНЗ/ 494 лв.
16. Насърчаване на работодателите да наемат на работа 
продължително безработни лица /чл. 55в от ЗНЗ/   3555 лв.
17. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места 
за чиракуване /чл. 55г от ЗНЗ/      7974 лв.
18. Допълнително трудово възнаграждение на наставник за 
разкрити работни места за чиракуване. /чл. 55г от ЗНЗ/   3198 лв.
19. Насърчаване на работодателите да разкриват 
„зелени работни места” /чл.55д от ЗНЗ/     33075 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и 
необходимите документи от 07.02.2011 г. до 11.02.2011 г. включително.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция ”Бюро по труда” – 
Видин, площад ”Бдинци” №1, стаи № 25 и 27, тел 094/601361, тел. 94/601380

Видинските 
аптеки, които 
осигуряват ле-
карствата на 
здравноосигу-
рените в облас-
тта, започват 
новата 2011 го-
дина с финан-
сиране за над 1 
млн. лв. На 27 
януари Район-
ната здравно-
оси гурителна 
каса преведе 
средства на ап-
теките в размер 
на общо 285 

855 лв. Това е третият 
превод на средства към 
аптеките в рамките на 
месец януари. Те са за 
осигурените скъпостру-
ващи животоподдържа-
щи медикаменти за до-
машно лечение.

Дължимите суми за 
извършената дейност 
в доболничната меди-
цинска помощ са изпла-
тени изцяло и в срок. 
Така изпълнителите на 
медицинска помощ при-
ключват 2010 година и 
започват успешно 2011 
във финансово отноше-

ние. Това би трябвало 
да позволи те да леку-
ват ефективно своите 
пациенти, без финансо-
ви притеснения.

За да могат лекарите 
да обслужват нормално 
здравноосигурените си 
пациенти, е необходимо 
процесът по сключване 
на новите договори със 
Здравноосигурителната 
каса за 2011 година да 
бъде финализиран във 
възможно най-кратки 
срокове.

пресслужба 
РЗОк

С е д е м г о -
дишният Лъче-
зар Добрев, уче-
ник от Студиото 
по изобразител-
но изкуство при 
Дома на енер-
гетика (ДЕ) към 
АЕЦ “Козлодуй”, 
представя свои 
творби в галерия 
“Арт Муза”, гр. 
София. Излож-
бата под над-
слов “Изкуство 
в тесни граници” 
бе открита на 25 
януари и може 
да бъде видяна 
до 11 февруари 
2011 г. В нея са 
включени произ-
ведения на бли-
зо 40 автори от 
цялата страна. 
Малкият худож-
ник от Козлодуй 
е едно от петте 

деца, които с участието 
си в експозицията отно-
во доказват, че талантът 
няма възраст. Лъчезар е 
предоставил девет свои 
картини, обединени в три 
пана.

Участието в тази из-
ложба е пореден успех за 
възпитаника на препода-
вателя в Студиото Вален-
тин Петров. През май ми-
налата година Лъчезар, 

тогава едва на 6 години, 
показа пред публика пър-
вата си самостоятелна 
изложба в Дома на енер-
гетика в гр. Козлодуй. Да-
ровитото момче подготвя 
и втора самостоятелна 
изложба, която ще бъде 
открита на 10 февруари 
2011 г. в столичния музи-
кален център “Борис Хри-
стов”.

пресцентър

Заловиха нелегални еми-
гранти на ГКПП – Видин 

Снимка: Гранична полиция

Пакистанците се оп-
итали да се скрият от гра-
ничните власти в микробус 
сред стари гуми и пакети с 
кучешка храна. 

На 27 януари към 23.30 
часа на ГКПП – Видин 
пристигнал за излизане от 
страната полски микробус 
„Мерцедес”, управляван от 
Я. Д. /46 г./, полски гражда-
нин, живеещ в Гърция.

Товарът – гуми втора 
употреба от Гърция за Пол-
ша - направил впечатление 
на граничните полицаи и 
по метода „анализ на ри-
ска” автомобилът е откло-
нен за щателна проверка, 
извършена съвместно с 
митнически служители. 

След като били разто-
варени почти всички стари 
гуми и пакети с кучешка 

храна, на дъното на то-
варната част са открити 
двама мъже (на възраст 
около 30-годишни), зави-
ти с одеала. Те не при-
тежавали документи за 
самоличност и заявили, 
че са пакистанци. 

Шофьорът, който е 
и собственик на микро-
буса, казал пред гранич-
ните полицаи, че най-
вероятно нелегалните 
пътници се качили без 
той да забележи, докато 
зареждал на бензинос-
танция. Микробусът е 
бивша линейка, със сва-
лено оборудване. Поля-
кът се занимавал с дребна 
търговия и редовно пъту-
вал по тази дестинация.

Шофьорът и нелегал-
ните емигранти са задър-
жани в ГПУ-Видин. Работа-
та по случая продължава.
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Преди новия сезон видинският футбол на три различни полюса

Грипът отлага втори 
мач на „Видабаскет”

За съжале-
ние на видински-
те привърженици 
на баскетбол-
ната игра и тази 
неделя нямаше  
среща в зала 
„Фестивална ” . 
Д о м а к и н с к и я т 
мач на мъжете 

от 13-кръг на държавното баскетбол-
но първенство срещу отбора на „Ака-
демик” - Пловдив се отложи поради 
обявената грипна епидемия в цялата 
Видинска област от Регионалния цен-
тър по здравеопазване. Повечето от 
състезателите и ст. треньорът на „Ви-
дабаскет” не бяха подминати от грип-
ната болест и са на домашно лечение, 
което доведе на основание чл. 25.3 
от Наредбата за мъжкото първенство 
БФБаскетбол да пренасрочи срещата 
за друга дата. 

Това е второ поредно отлагане на 
домакински мач за „Видабаскет” след 
несъстоялия се двубой на 9 януари 
срещу „Берое” - Стара Загора поради 
ремонт на зала „Фестивална”. Видин-
ската публика ще може да наблюдава 
своите любимци едва на 13 февруари 
срещу отбора на „Спортист 1959” - 

Своге.
Ст.треньорът на „Видабаскет” Ни-

колай Колев не е доволен от създалата 
се ситуация, тъй като отбора навлезе 
в добра спортно-състезателна фор-
ма и записа актив от четири поредни 
победи и то три от тях като гости. По-
дългата почивка и неразположението 
на състезателите му със сигурност ще 
ги извади от оптималната форма. 

Все пак има и добра новина за ви-
динския баскетбол, а това е че мъжете 
и децата от школата на клуба вече ще 
тренират при нормални условия в на-
пълно обновената зала „Фестивална” 
– с помощен салон, нова дограма, са-
нирана, отоплена, с лекарски кабинет, 
съдийска стая и отремонтирани сани-
тарни помещения. Клубът подписа нов 
тригодишен договор с Община Видин 
за безвъзмездно ползване на спортно-
то съоръжение без да е необходимо 
да плаща наем и консумативи.

През пролетта благодарение 
на общинската администрация и 
ОП”Спортни имоти”-Видин зала „Фе-
стивална” ще бъде оборудвана с оз-
вучителна уредба и ново светлинно 
табло.    

пресслужба 
БК „Видабаскет”

Старши треньорът на „Бдин” Альоша Андонов е оптимист за пред-
стоящите оспорвани двубои на отбора в първенството на Северозапада.

♦ „Бдин” продължава подготовката си с интен-
зивни натоварвания, „Балкан” – Белоградчик ще 
тренира от 1 февруари, много неизвестности пред 
„Ботев” – Димово, който може да не продължи учас-
тието си в първенството на Северозапада

Футболистите на 
„Бдин”, които започна-
ха своята подготовка на 
19 януари, продължават 
тренировките си на дву-
разов цикъл – треньорът 
Альоша Андонов из-
ползва тренировъчното 
игрище, за да се запази 
тревното покритие на 
официалния терен, кой-
то и тази пролет сигурно 
ще бъде един от най-
добрите в Северозапа-
да. Обикновено втората 
тренировка за деня се 
провежда във фитнес 
залата на стадиона – 
усъвършенстват се си-
ловите качества, гъвка-
востта. 

Новите попълнения 
в отбора, които не са 
малко, опознават обста-
новката, създават се до-
бри взаимоотношения с 
титулярите, което е осо-
бено важно за добрия 

климат в отбора.
В поредицата кон-

тролни срещи ще се 
види спортната форма 
на всеки един футболист 
и качествата на новите 
попълнения. 

Всъщност повечето 
от тях са добре познати 
както на старши треньо-
ра Андонов, така и на 
видинската публика – 
Цветомир Тодоров е въз-
питаник на видинската 
школа и на италианския 
„Лече”. Той  е голмайсто-
рът на „Бдин” в „Б” гру-
па с 9 точни попадения, 
през есента игра в „А” 
група с „Миньор” – Пер-
ник, сега очаква да даде 
своя принос за завръща-
нето на „Бдин” в профе-
сионалния футбол. 

От Етрополе идва 
36-годишният вратар 
Венцислав Кръстев, кой-
то има добър състеза-

телен опит. В „Бдин” се 
завръща възпитаникът 
на футболна академия 
„Литекс” Сашо Соколов 
– един много качествен 
защитник. Ще се раз-
чита и на Сашо Миков, 
Кирил Брестовички, на 
Борислав Войков, Сашо 
Кирилов и на още някол-
ко млади футболисти, 
които трябва да докажат 
своите качества в изклю-
чително сериозна серия 
от контролни срещи.

при първото си 
гостуване на вто-
родивизионния 
„Чавдар” – Бяла 
Слатина бдинци 
показаха добра 
игра.

Срещата, играна на 
стадион "Ракета" в село 
Бърдарски геран завър-
ши при резултат 0:1 след 
гол, паднал в 90-та ми-
нута на срещата. Стар-

ши треньорът Андонов 
използва повечето със-
тезатели в контролата, 
но между тях не бяха 
голмайсторът Борислав 
Борисов, чернокожият 
Куатара Мамаду, вра-
тарят Здравко Милчев, 
Сашо Кирилов.

Срещата реванш с 
Бяла Слатина ще бъде 
във Видин в началото на 
февруари.

На 5 и 7 февруари 
бдинци ще посрещнат 
„Ботев” – Криводол на 
стадион „Бенковски” и 
след това ще играят в 
Криводол.

С особен интерес се 
очаква гостуването на 
лидера в „Б” група „Бо-
тев” – Враца. Уточнена е 
датата на първата среща 
във Враца – 9-ти февруа-
ри – това ще бъде много 
важен тест за състояни-
ето на отбора -  първият 
от „Б” група срещу лиде-
ра от трета дивизия. И 
естествено се очаква да 
бъдат уточнени и датите 
на срещите с отбора от 
„А” група “Монтана”, ко-
ето е един успех за ръ-
ководството на „Бдин” – 
както виждате нито една 
контролна среща с тре-
тодивизионен отбор!

В Белоградчик 
подготовката за 

новия сезон за-
почва утре, „Бо-
тев” – димово 
все още в неиз-
вестност.

В разговор с предсе-
дателя на „Балкан” – Бе-
лоградчик Петко Иванов 
разбрахме, че подготов-
ката на отбора започва 
от 1-ви февруари. Град-
чето си е планинско, 
така че обстановката 
ще бъде като на трени-
ровъчен лагер, още по-
вече, че има уверенията 
на един от елитните хо-

тели в града да предос-
тави фитнес базата си 
за възстановяване на 
футболистите след тре-
нировки. Няма напусна-
ли основни състезатели, 
водят се разговори с об-
щината за подпомагане 
на отбора за пролетния 
сезон. „Балкан” завърши 
есенния дял на първен-
ството в златната среда 
на таблицата – 8 мяс-
то - като амбицията на 
ръководството на клуба 
е да влязат в челната 
шестица. Има известни 
колебания на треньора 
Андрей Кирилов дали да 
остане и за пролетта, ко-
ето вече води до търсе-
не на нов наставник на 
„Балкан”. Ще се намери, 
кандидати има вече ня-
колко.

По сложна е ситу-
ацията в „Ботев” – Ди-
мово. Отборът завърши 
на 3-то място есенния 
дял, дори победи „Бдин” 
с 3:2, но изглежда неиз-
платените заплати на 
състезателите, транс-
портни и други разходи 
поставят много пробле-
ми за новия сезон. Тре-
ньорът Данчо Петков е в 
очакване какви решения 
ще вземе ръководството 
на общината в лицето 
на Тодор Илиев – един 

голям приятел на спорта 
и футбола - и основния 
спонсор инж. Жоро Ва-
силев, който след прека-
раната операция на та-
зобедрената става бързо 
се възстановява.

За съжаление стег-
нацията в строителство-
то дава отражение върху 
дейността на фирмата 
спонсор, което намаля-
ва и финансовите въз-
можности за стабилно 
спонсорство. В същото 
време вече състезате-
лите Соколов и Войков 

преминаха в „Бдин”, по-
кана от няколко отбора 
има вратарят Димитър 
Димитров, както и още 
няколко класни футбо-
листи. Положението е 
трагично, но истината не 
трябва да се премълча-
ва. Оставаме в очаква-
не.

Утвърдени са 
съдиите за про-
летния дял от 
първенството на 
Северозападната 
„В” група.

Радващо е присъст-
вието на съдии от Вра-
ца, Монтана и Видин, за-
щото те познават добре 
обстановката, публиката 
и може да се разчита на 
обективност.

Естествено видин-
ските съдии Сашо Ни-
колов, Станислав Гру-
ев, Светлин Георгиев, 
Милен Моллов, Милен 
Минков ще ръководят 
срещи в другите дву-
бои, докато във Видин 
отново виждаме Симеон 
Къчовски и Илиян Ма-
ринов от Враца, Петър 
Иванов от Монтана, как-
то и дежурните делегати 
Боян Гергов, Цецко Сте-
фанов, Борис Цветков. 
Тези факти имат своето 
значение за обективно-
то футболно съдийство 

и да няма удари под 
кръста. От видинската 
колегия дежурни деле-
гати на БФС продължа-
ват да бъдат Иво Марко, 
Христофор Ерменков, 
Андрей Гошев, Борислав 
Филипов, Павел Петров, 
доказали своята обек-
тивност и умение да от-
разяват правилно слож-
ните ситуации по време 
на футболните двубои 
от първенството на Се-
верозапада.

ХАРи 
Яръмов

Двамата млади, добре подготвени и обективни съдии Симе-
он Къчовски от Враца и Петър Иванов от Монтана (в средата на 
снимката) ще ръководят отново много от мачовете на „Бдин” на 
стадион „Бенковски”.
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Изкупува земеделски земи и гори

Д-р Адриана МАРКОВА
СПЕЦИАЛИСТ ПО ХОМЕОПАТИЯ  

и ДЕТСкИ БОЛЕСТИ
Дистрибутор на хранителни добав-
ки (стимулатори на имунитета) от 
коластра и синьо-зелени водорасли.

приема деца и възрастни всеки работен ден 
от 12 до 13 часа и от 17 до 18 часа в кабинета си - 

№126 в дкЦ-1 (старата поликлиника)
За консултации и записвания – 0887 21 44 21

e-mail: doktor_markova@mail.bg

продавам двуе-
тажна къща в с. 
ивановци – 5000 

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

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.

бр. 8  31 януари - 2 февруари 2011 г.

изкупуваме земеделска 
земя, гори и селски къщи

Апартаменти за продажба 
и под наем

 тел.094 600 348
моб: 0885 07 77 75 

ул. „княз дондуков” № 6, ет. 2       094/ 606 457;  0878 334 034;  0878 635 116
http://www.real-estatebg.com

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 споразумение; тел.: 

640 767, след 18 ч.

продавам в к-с „Стро-

ител” двустаен панелен 

с разширение, 76 кв.м 

– 32 000 лв. и тристаен 

панелен в к-с „Ал. Стам-

болийски” – 36 000 лв.; 

тел.: 094/600 481, 0899 

823 840

продавам апарта-

мент с Акт 16, ново стро-

ителство и къща с двор в 

Иново; тел.: 0888 324 125

продавам изгодно 

тристаен тухлен апарта-

мент; тел.: 0878 334 034

продавам 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

п р од а ва  и з год н о 

м а г а з и н  о т 

33 кв.м в но-

вопостроена 

сграда; тел.: 

0887 943 970

п р о д а -

вам двустаен  

апартамент в 

к-с „Баба Тон-

ка”, бл. 1, ет. 6, 

от собственик; тел.: 0896 

681 235

продавам  двуста-

ен тухлен апартамент в 

кв. „Калето”, цена 35 000 

евро; тел.: 0895 617 074

продавам тристаен 

тухлен апартамент, идеа-

лен център, 100 кв.м; тел.: 

0885 617 783

продавам парцел в 

кв. „Калето” и етаж от къща 

на ул. „Цар Симеон 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, га-

раж, ново строителство, в 

недовършен вид – 40 000 

лв.; тел.: 0885 916 227

продавам гараж, гар-

сониера, двустаен и трис-

таен и къща,без посред-

ник; тел.: 0888 622 789

продавам къща в с. 

Градец, след основен ре-

монт; тел.: 0897 876 438

продавам тристаен 

тухлен, с таванска и га-

раж, до парк „Толбухин”, 

след основен ремонт; тел.: 

0896 672 942

продавам къща в 

с. Иново, за ремонт, с 

двор 850 кв.м; тел.: 0882 

631 029

продавам двустаен 

апартамент в идеален 

център (бл. „Прогрес”), 

хубав, от собственик; тел.: 

0898 510 395

продавам двустаен 

панелен апартамент, ет. 2, 

к-с „Крум Бъчваров”; тел.: 

0897 845 578

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

продавам спешно 

ж и л и щ н а  с г р а д а  в 

ц е н т р а л н а  ч а с т  н а 

г р . Б р е го во ,  це н а  п о 

договаряне; тел.: 0889 

654 847

иМОТи кУпУВА

к у п у в а м  с е л с к и 

къщи в област Видин; 

тел.: 094/600 481, 0899 

823 840

купувам тристаен 

или по-голям тухлен апар-

тамент, по възможност с 

гараж; 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
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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 стр...25 000 евро
ж.к. „Гео Милев”, 56 кв.м, ет. 3, панел...30 000 лв.
кв. „Калето”, 78 кв.м, ет. 4, тухла, таванска и мазе...60 000 лв.
ж.к. „Химик”, 56 кв.м, ет. 10/12, тухла, таванска, с кредтит и в брой 1500 лв.
ж.к. „Химик”, 70 кв.м, ет. 3, тухла, с обзавеждане...60 000 лв.
ж.к. „Съединение”, 65 кв.м, ет. 2, тухла, отремонт., таванска, мазе..65 000 лв.
ж.к. „Химик”, ет. 9/10, тухла, отремонтиран, с кредит...50 000 лв.
ул. „Широка”, 64 кв.м, ет. 5/7, панел, след идеален ремонт....50 000 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

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 гарсо-

ниера; тел.: 0887 943 970

Заменям  магазин 

30 кв.м за кола (джип) с 

доплащане; тел.: 0887 

943 970

дАВА пОд нАеМ

давам под наем дву-

стаен апартамент, пълно 

обзавеждане, к-с „Крум 

Бъчваров”, ет. 1; тел.: 0885 

281 487, 0897 917 401

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 дву-

стаен мебелиран апарта-

мент в кв. „Калето” – 200 

лв.; тел.: 601 326, 0877 

452 030

къща за гости, самос-

тоятелни стаи за нощувка, 

15 лв. на легло; тел.: 0899 

203 325

давам под наем дву-

стаен обзаведен апарта-

мент в София, без ТЕЦ, на 

пазара „Димитър Петков” – 

350 лв., тел.: 0886 845 175, 

0888 397 664

давам под наем по-

мещение за лекарски или 

стоматологичен кабинет, в 

близост до МЦ „Биомед”; 

тел.: 0898 441 393

давам под наем /Про-

давам къща в идеален 

център с дворно място; 

тел.: 0898 441 393

давам под наем дву-

стаен, след основен ре-

монт, с изглед към р. Ду-

нав, без посредник; тел.: 

0892 066 767

давам под наем по-

мещение за адвокатска 

кантора или друг офис в 

близост до съда и НАП; 

тел.: 0898 441 393

дава под наем по-

мещение, подходящо за 

офис, магазин, студио – с 

климатик, парно, 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 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 гарсо-

ниера под наем; тел.: 0887 

019 188

Търся под наем обза-

ведена гарсониера; тел.: 

0895 825 879

РАЗни пРОдАЖБи 

продавам бали лю-

церна; тел.: 0878 404 187

продавам  спешно 

пиано; тел.: 644 529; 0888 

933 236 

продавам вакуум 

помпи за 100 крави – пъ-

лен комплект; тел.: 0893 

741 400

продавам гумена 

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 гнезда; 

тел.: 0884 927 063

кУпУВА

Търся да закупя ци-

гулка четвъртинка; тел.: 

0887 393 131

Търся да закупя кан-

тар до 100 кг; тел.: 0889 

334 449 

РАБОТА

Фирма търси шофьор 

на бус България – Италия, 

със стаж; тел.: 094/601 

934, 0886 844 577

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 апарта-

менти; 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 

приключване, данъчни 

декларации, регистрация 

и пререгистрация на фир-

ми; тел.: 094/600 481, 0899 

823 850

предлагам редовно 

и дистанционно обучение 

по английски език по про-

грама; тел.: 0878 590 774

евтини компютърни 

курсове, европейски сер-

тификати, обучение с ва-

учери; тел.: 600 381, 0882 

886 305, ecet-vidin.info

Възстановителен и 

лечебен масаж; тел.: 0899 

203 325

превоз на товари до 

2 тона в цялата страна на 

най-ниски цени; тел.: 0898 

622 122

изграждане и мон-

таж на промишлени и 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 дос-

тъпни; тел.: 0882 406 658

АВТОМОБили

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 Фолксва-

ген Пасат – комби; тел.: 

0888 622 789

продавам Рено Лагу-

на в перфектно състояние; 

тел.: 0886 472 397

продавам Фолксва-

ген LT - 1500 лв.; тел.: 0895 

194 404, 0876 502 343

СелСкОСТОпАнСкА 

ТеХникА

продавам резервни 

части – нови и втора упо-

треба, ГАЗ, РЦП, ЮМЗ, 

ремарке, редова сеялка, 

двигател Т-150; тел.: 0896 

701 791
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Времето 31.01 - 2.02

Вицове

бр. 8  31 януари - 2 февруари 2011 г.

Нивото на Дунав

до600лв.

Овен Представителите на зна-
ка ще получат овации за уменията си. Ве-
роятно част от вас обаче ще са ангажирани 
с измененията, връхлитащи ви в личния 

живот, което и може да намали вашата бдителност 
към текущото ви финансово състояние. Вземете 
нещата под пълен контрол. 

Според проучване на 
общественото мнение, 
32 процента от българите 
считат, че държавата не се 
движи по верния път. Ос-
таналите 68 процента счи-
тат, че страната въобще 
наникъде не се движи.
J J J
- Денке, а къде е твоя 

младеж?
- Разделихме се. Не 

мина теста за бремен-
ност!
J J J
- Така-а-а, и по какъв 

повод е това пиянство?
- Поливаме една по-

купка.
- Това е хубаво. А как-

во сте купили?
- Три бутилки ракия!

Българин и швейца-
рец спорят кой език е по-
труден:

- Ние – казал швейца-
рецът – пишем “ich bin”, а 
произнасяме „иш бин”.

- А пък ние – гордо за-
явил българинът – пишем 
„какво”, а произнасяме „ъ”.
J J J
Има два начина да се 

разберат жените: първият 
не работи, а вторият не 
съществува.
J J J
Не се ли дразните, 

като отворите пакет с чипс 
и видите, че е само напо-
ловина пълен? Е, така се 
чувстват и мъжете като 
свалят сутиен с подплън-
ки..
J J J

Телец Опитайте се да преосмис-
ляте, а и да оценявате обективно създаде-
ните от вас до момента контакти от делови 
характер. Сантименталните аспекти ще имат 

решаващо значение за отношенията ви с любимата 
ви половинка. Не се хвърляйте в непознати за вас по-
прища с идеята, че можете да постигнете успехи.

Близнаци Представителите на знака 
не е изключено да претърпят лишения в име-
то на материалната сигурност. Ще печелите 
с работоспособност и готовност да отстъпи-

те тогава, когато обстоятелствата ви принуждават. В 
личен план ще сте засипвани с внимание от страна 
на представители на противоположния пол. 

Рак  Мнозина от знака ще имат 
усещането, че са лишени от нови възмож-
ности в професионалната сфера. Не отказ-
вайте да подобрите своята квалификация, 

дори и това за вас да означава компромис или ли-
шения. Отдайте се на по-приятни занимания, които 
можете да споделите с близките.

лъв  Всички от знака трябва да 
научат точната стойност на парите, ако ис-
кат да имат материална стабилност дълго 
време. Необходимо е да се освободите от 

задължения, които не ви носят нищо положително 
както в професионален, така и в личен план. Опи-
тайте се да сте практични.

дева  Избягвайте да навлизате в 
открити конфликти с колеги, началници или 
клиенти, защото ще сте от страната на гу-
бещите. Колкото по-рационално и разумно 

действате сега, толкова е по-малка вероятността да 
имате изненадващи проблеми. Финансовото ви със-
тояние ще се съхрани стабилно.

Везни Опитайте разумно да 
влагате наличните си пари и да разширите 
кръга на своите приятели. Едва ли ще има 
представител на знак, който да има желание 

да се затрупа с ангажименти от делови характер. В 
крайна сметка ще получите закъснелите пари. Не се 
претоварвайте с проблемите на хората. 

Скорпион Необходимо е да не съ-
дите строго тези, които са в прякото ви об-
кръжение в личния живот. Мекотата в отно-
шенията ви с тях е повече от задължителна, 

защото именно това ще бъдат хората, които ще ви 
подкрепят и ще са до вас в трудност и радост. Мно-
зина ще трябва да отстояват заетите вече позиции.

Стрелец По-голяма част от вас ще 
получат приятна новина отдалеч, касаеща 
бъдещето им. Шансовете и късметът ще ви 

съпровождат, което със сигурност ще ви позволи 
дълго време да се радвате на стабилност в профе-
сионално и материално отношение. Приключете с 
всички служебни ангажименти.

козирог Едва ли трудностите ви в 
професионалната сфера ще променят поло-
жителния ход на събитията за вас, на кой-

то по принцип се радвате от известно време. Не се 
опитвайте да пренебрегвате необходимостта си от 
предизвикателства, така че ги приемете с усмивка. 
Опитайте се да заобикаляте проблемите.

Водолей Избягвайте крайностите 
в работата и не допускайте закъснение на 
вече поети от вас задължения. Необходимо 

е да изясните позицията си към интимната половин-
ка, като трябва в съчетание с възможностите да ги 
реализирате наяве, без това да наруши графика ви 
на работа в професионално отношение. 

Риби  Не преувеличавайте съ-
ществуващ проблем на работното място, за-
щото в крайна сметка нещата за вас ще при-
ключат щастливо. Възможно е посещение на 

приятел, роднина или колега да обърка плановете 
ви за тези дни. Но за сметка на това изживяването и 
миговете ще си заслужават. 

При км 790,20  - Видин нивото 
на Дунав в края на седмицата бе 
604 см., повишение с 2 см.

При км 833,60 - Ново село -  
560 см., понижение с 1 см.

Температурата на водата – 2,8°C.

Днес ще бъде предимно 
слънчево, максималните тем-
ператури ще са между -3° и 1°, 
минималните ще са между -8° 
и -6°С. Скоростта на вятъра е 2 
до 4 м/сек., слънцето изгрява в 
07:47 ч. и залязва в 17:38 ч. 

И във вторник ще бъде слън-
чево, дневните температури ще се покачат с няколко гра-
дуса и ще бъдат в интервала между 3° и 6°, а минималните 
между -7° и -3°. В сряда времето ще остане без съществе-
на промяна, температурите ще се повишат с градус-два.

Храните, които ни предпазват от грип 
Зимните студове и про-

менливото време са пред-
поставка за активизиране 
на вирусните заболявания. 
Във Видинско беше обя-
вена грипна епидемия, а 
учениците са във ваканция 
вече цяла седмица. 

Ето някои храни, за 
които се смята, че могат 
да укрепят имунитета и да 
предпазят по естествен път 

от вирусите: 
Чесън: Чесънът съ-

държа сяра съединение, 
известен като алицин, кой-
то му придава характерен 
мирис и повишава имуни-
тета. Освен това, чесънът 
предлага няколко антиок-
сиданти, които се борят с 

нашествениците на имун-
ната система. 

Сладки картофи:  Те 
съдържат много антиокси-
данти бета-каротин, добре 
познат на каротеноиди, 
което създава витамин А в 
организма, което стимули-
ра имунната функция чрез 
намаляване на размера на 
свободните радикали, като 
помага за отстраняване на 

причината на болес-
тта. Други храни, бо-
гати на бета-каротин 
включва моркови, 
тиква и спанак.

Ядки: Те подо-
бряват работата на 
белите кръвни телца, 
богати са на витами-
ни, минерали и микро-
елементи. Хапвайте 
по една шепа (около 
40 гр.) различни видо-
ве ядки на ден. Може 
да ги добавите и към 
зърнената си закуска 
сутрин, за да е още 
по-вкусна и полезна. 
Особено подходящи 
са бадемите. В тях-

ната обвивка се съдържат 
важни вещества, които за-
силват реакцията на имун-
ната система и предотвра-
тяват разпространението 
на вирусите в организма. 
Те са богати и на желязо 
и калций, както и на вита-
мин Е, който е мощен ан-

тиоксидант. Фъстъците пък 
съдържат фолиева кисели-
на, която е много важна за 
здравето. Редовният прием 
на орехи, които са богати 
на йод, също има роля на 
чудесно профилактично 
средство. 

подправки: Консума-
цията им също има стиму-
лиращ ефект за имуните-
та. Сред най-важните са 
канела, карамфил, анасон, 
босилек и 
мента, кои-
то също са 
богати на 
антиокси-
данти. 

Храни 
с голямо 
с ъ д ъ р -
жание на 
в и т а м и н 
С: Това са 
в с я к а к в и 
плодове и 
зеленчуци. Особено богати 
на витамини са лимони-
те, боровинките, и кивито. 
Люти чушки и сладки пи-
перки съдържат активно 
вещество, наречено алко-
холосъдържащи, което сти-
мулира имунната система. 
Те също са богати на вита-
мин С и каротин. Магдано-
зът също е много полезен 
за предпазване от простуди 
и грип. 

Мед: Той е популяр-
но средство за лечение на 
редица заболявания. Има 

широко антибактериално 
действие, подобрява рабо-
тата на мозъка и стомаха. 
Богат е на много витамини 
и минерали. 

Млечни продукти: Те 
са богати на белтъчини и 
са източник на витамин D, 
който засилва имунната 
система и предотвратява 
настинките и грипа.

По една-две чашки 
червено вино на ден също 

ще ни помогнат да пребо-
рим зимните болести. Може 
да се консумира и греяно с 
подправки. Червеното вино 
неутрализира свободните 
радикали и действа благот-
ворно на целия организъм. 
Това се дължи основно на 
полифенолите в него, които 
имат антивъзпалителен и 
очистващ ефект за тялото. 

Не трябва да се лиша-
ваме и от месо, което е бо-
гато на животински белтъ-
чини, особено важни през 
зимата.


