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- Изкуството иска жертви, а ти 
бързаш веднага да забогатееш!

Искам в Египет. Там е слънце, плажове 
и превратът почти свърши.

А у нас - студ, работа, а превратът 
даже не е започнал!

Грипната
 епидемия 

- до края на 
седмицата

Видинската областна болница 
НЯМА да бъде закрита
но вече няма урологично отделение

Грипът във Ви-
дин продължава да се 
шири с пълна сила. 
Особено във видински-
те училища. Отсъст-
ващите деца, особено 
по-малките, са над 30 
процента. Но продъл-
жаване на грипната 
ваканция засега няма. 
Затова със заповед на 
кмета на Видин  в при-
нудителна двудневна 
ваканция бяха пусна-
ти само три училища: 
"Св.св. Кирил и Мето-
дий", "П.Р.Славейков" 
и "Отец Паисий". Ако 
в следващите дни има 
отсъстващи ученици в 
размер на над 30 про-
цента от състава на 
други училища, учени-
ците би трябвало да се 
разпуснат.

Иначе по реше-
ние на  новата Район-
на здравна инспекция 
(РЗИ) грипната епиде-
мия ще продължи до 
края на седмицата. До 
тогава са и спрени пла-
новият прием в болни-
цата, плановите опера-
ции, профилактичните 
прегледи, работата на 
детските и женските 
консултации.

В началото на сед-
мицата населението във 
Видин бе разтревожено 
от съобщеното в различ-
ни национални медии, че 
се закрива видинската 
болница. Всъщност става 
дума за недоразумение. В 
съобщението на здравно-
то министерство се казва, 

че само четири лечебни 
заведения от подалите 
документи за пререгис-
трация общо 312 няма да 
получат разрешително за 
дейност, т.е. че ще бъдат 
закрити. Става дума за 
специализираната бол-
ница в кюстендилското 
с. Мурсалево, която е 

получила отказ за прере-
гистрация заради лошите 
си хигиенни условия. За 
друга болница, която е в 
Сливен, а останалите две 
са в Китен и Видин, кои-
то имат несъответствие с 
медицинските стандарти. 

Чухте ли?

РЗИ - новата 
институция не 
само на здрав-
ната политика
регионални-
ят център по 

здравеопазване 
(рЦЗ) и регио-

налната инспек-
ция за опазване 

и контрол на 
общественото 

здраве (рИОкОЗ) 
от началото на 
месеца се обе-
диниха в реги-

онална здравна 
инспекция, както 

постановиха 
промените в За-

кона за здравето. 

Слуховете за ог-
лавяването на ново-
то ведомство вървяха 
от края на миналата 
година. Освен кой от 
двамата директори на 
досегашните институ-
ции – д-р Елисеев или 
д-р Владински - ще 
оглави инспекцията, 
под сурдинка в двете 
ведомства коментира-
ха дали и колко ще е 
намаляването на щата 
на РЗИ. Все пак над-
деляваха мненията, че 
д-р Владински ще взе-
ме превес, защото него 
си е избрало ръковод-

ството на видинската 
организация на ГЕРБ, 
а д-р Елисеев, незави-
симо от дългогодишния 
си управленчески стаж, 
имаше подкрепата само 
на кмета Видов. 

Министърът на-
значи за временно из-
пълняващ длъжността 
директор на РЗИ - Ви-
дин досегашния шеф 
на РИОКОЗ. Така една 
толкова важна за на-
селението длъжност 
послужи за повод да 
си премерят шпагите 
различните лобита от 
управляващите във Ви-
дин.

Със сливането на 
РЦЗ и РИОКОЗ на те-
риторията на всяка 
област държавната 
здравна политика ще 
се организира и осъ-
ществява от една ин-
ституция. Очакванията 
са по този начин да се 
оптимизира работата по 
предоставяне на адми-
нистративни услуги, да 
се съкратят сроковете и 
да се свият разходите в 
условия на финансова 

Още лятото маалата става нова–новеничка 

Последните години 
са изгубени за Видин

четете на стр. 2

Ако за входа на видинския ром-
ски квартал се знае категорично, 
че ще бъде оправен в най-горещия 
сезон на 2011-та, то за отстраня-
ването на дупките по видинските 
улици категорични срокове няма.

„379 800 лева ще бъ-
дат предвидени в поимен-
ния списък за капиталови 
разходи на Община Видин 
за ремонти на улици в кв. 
„Нов път” и за заздравя-
ване и асфалтиране на 
входно-изходния път за 
квартала”, съобщи кме-
тът на Видин в залата на 
ОбС.

Поводът за това бе 
единственото питане към 
Румен Видов на прове-



Въпреки че не бяхме 
поканени, ние отидохме по 
наша инициатива, защото 
на това заседание беше по-
следния възможен ден по 
закон за гласуване на раз-
мера на новия   туристиче-
ски данък, който е валиден 
от 01.02.2011 г. Става въпрос 
за последните промени в 
Закона за местните данъ-
ци и такси, с които в тежест 
на туристическите обекти 
се въвежда нов вид данък, 
който отменя досега съби-
раната туристическа такса 
от 0,50 лв. на нощувка. 

ЗМДТ предвижда об-
щинските съвети по места 
да определят размера на 
туристическия данък в гра-
ниците между 0,20 лв. за 
категория една звезда и 3 
лева за категория пет звез-
ди.  Кметът Видов беше 
предложил един непосилен 
и нереален размер на ту-
ристическия  данък, което 
предизвика не само нашето 
решително протипоставяне, 
но и адекватна реакция в 
ОбС, където съветниците 

се обединиха около една 
обща ставка от 0,30 лв. за 
всички туристически обекти, 
независимо от категорията 
и това е справедливо и по-
носимо.

Сега ще разкажа обаче 
как стоят 

нещата в областта на 
туризма в община Видин 

Тук стана традиция да 
не се познават и усвояват 
законовите разпоредби, 
още по-малко пък да се 
разясняват на граждани-
те. Така се случи и с новия 
туристически данък. На 5 
януари местните медии 
разпространиха  прессъоб-
щение на Община Видин, 

че се въвежда туристически 
данък в размери 0,60 лв., 
0.80 лв. и 1 лв. съответно 
за хотели с 1, 2 и 3 звезди. 
Това беше като гръм от ясно 
небе, защото НИТО БЕШЕ 
ВЗЕТО МНЕНИЕТО НА  ТУ-
РИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ, 
НИТО БЕШЕ ОБСЪЖДАНО 
ТАКОВА ПРЕДЛОЖЕНИЕ  В 

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ 
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ. 
След като медиите веднага 
вдигнаха шум и даже ни по-
търсиха колегите от Нацио-
налната асоциация на хоте-
лиерите и ресторантьорите, 
недоумявайки как за 3-з-
вездни хотели във Видин 
данъкът е като за 3-звездни 
хотели на  Пампорово или в 
Бургас - стана ясно дори за 
общинарите, че са допусна-
ли поредния гаф.  

Набързо свикаха об-
щинския Съвет по туризъм 
(държа да отбележа, че този 

съвет общината го създаде 
буквално преди няколко ме-
сеца и предстои да видим 
дали ще заработи ефектив-
но) и на 14 януари този съвет 
е разгледал предложението 
на кмета за въвеждане на 
туристическия данък в тези 
размери  - от 0,60 лв. до 1 лв. 
Повечето членове на съвета 
са подкрепили кмета, което 
още веднъж доказва, че те 
нямат представа и поглед за 
нещата. Затова беше внесе-
но подписано от мен пред-
ложение, което предвижда 
редукция на предложението 
на кмета, но не е било въз-
прието.

Доколкото разбрахме 
заседанието на съвета по ту-
ризъм е преминало в упреци 
към хотелиерите, които са 
стиснати и не желаят да си 
плащат таксите, като кметът 
е дал за пример събраната 
за миналата година сума от 
9400 лева от всички хотели. 
Това, че администрацията 
не полага усилия да си съ-
бира вземанията не е нещо 
ново, но обидното и 

пренебрежителното 
отношение към туристи-
ческия бранш вече е не-
търпимо! 

Ако администрацията на 
кмета беше по-подготвена за 
дискусията и за въведения в 
закона механизъм на изчис-
ляване на туристическия да-
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лото се в понеделник (31 
януари) редовно заседа-
ние на съвета. Питащият 
Стефанов поиска от кме-
та отговор за конкретни 
действия и срокове, в ко-
ито ще се извърши този 
ремонт, който Видов даде 
веднага.

Чудесно. За разлика 
от въпроса за това, кога 
точно ще се извърши ре-
монт на безкрайно поло-
мените видински улици, 
на който видинлии близо 
4 години чакат отговор, 
за маалата Видов е кате-
горичен: „През лятото на 
2011-та”.

Разбира се, освен че 
наистина входният път за 
кв. „Нов път” е трагичен 
и, както казва Стефанов: 
„Четвърти месец се на-
лага хората, живеещи в 
квартала да обикалят, 
а пътят, който е постро-
ен в  момента, е в много 
лошо състояние”, идат и 
избори. А в предизборно 
време, не само Видов, но 
вероятно и всеки друг на 
неговото място, не би си 
позволил да не бъде то-
чен, особено с ромските 
новопътци.

Иначе това, че дос-
тъпът до Бончовата маа-
ла е труден, въобще не е 

единственото явление от 
този тип на територията 
на Видин. 

Не по-малко не-
възможен е достъ-
път 

до повечето градски 
квартали, не по-добро е 
състоянието на основни 
пътни артерии в града. 
Едва дали има жител 
на този град, който поне 
веднъж  не е изрекъл по 
някоя цветуща фраза, с 
която е изказал негодува-
нието си от трапищата, с 
които ежедневно всички 
се борим по видинските 
улици. 

За ремонт на всички 
разбити улици в града 
обаче видинлии и до днес 

не са чули ангажимен-
та на Видов с конкретни 
срокове, така както за 
любимата му маала. А 
това, което на този етап 
единствено се знае е, че 
благодарение на позво-
ления от съветниците и 
вече договориран банков 
кредит предизборно ще 
се позакърпи някак поло-
жението. 

В плановете на Видов 
по още неприетия списък 
за капиталови разходи 
за тази година влиза ас-
фалтиране на улици  във 
Видин на обща стойност 1 
787 921 лв. Тези пари няма 
да са събрани от кметска-
та администрация, както 
става във всички други 

български общини. А с 
вземането на непосилен 
за населението кредит. 
Та, сред обектите са: ос-
новен ремонт на бул. ”Па-
нония” – от надлеза до 
ул.”Преславска” на стой-
ност 240 000 лв.; основен 
ремонт на ул.”Бдин” - от 
ул. ”Шести септември” до 
„Пазар капия” на стойност 
81 000 лв. 

Остава въпросът 
дали 240 000 лева (които 
са с една трета по-мал-
ко и от предвидените за 
“Нов път”!!!) се оказва, че 
за Видов са достатъчни 
за “основен” ремонт на 
бул. „Панония”. Може би 
по-точно 

кметът ще пра-

ви основно-ремон-
тиращи кръпки? 

А нямаше ли депута-
тът от ГЕРБ Владимир То-
шев някакъв друг план за 
този булевард? Имаше, и 
самият Тошев представи 
в края на 2010 година на 
читателите на в. „НИЕ” 
идеята, по която се е заел 
да работи. А тя е да се 
направи наистина осно-
вен ремонт на булеварда 
с подмяната на подземни-
те комуникации и изцяло 
ново асфалтиране, с нова 
цветна ивица между на-
срещните платна и с фи-
нансова стойност, изразе-
на в милиони (виж карето 
вляво). 

Явно Видов не рабо-
ти съвместно с Тошев (а 
може би работи срещу 
него?) по реализирането 
на този голям и важен за 
Видин проект. Затова се 
задоволява с 240 хиляди 
от кредит, с които сигурно 

ще се свърши 
нещо, само като за 
пред избори. 

В същото време в ма-

алата ще се ремонтира 
твърдо през лятото, защо-
то Румен Видов успя да 
увери и питащия, и съвет-
ниците, и жителите на кв. 
„Нов път”, че ще успее да 
отупа близо 400-те хил. 
лева за квартала в рамки-
те на месец, месец и по-
ловина. „Конкретни сроко-
ве - лятото на 2011 година 
- каза на заседанието на 
ОбС Видов. - По наше 
виждане е за не повече от 
месец, месец и половина 
изпълнение, след начало-
то на старта. Очаква се в 
лятото на 2011 година да 
бъде завършен”. 

Разбира се лятото – 
нали няма никакъв да е 
ефектът, ако остане за 
есента (по което време 
ще са изборите). А кога 
точно ще бъдат ремон-
тирани видинските улици 
(?!), това не е толкова ва-
жно за изборите. Важно е 
само за видинлии. 

МИрОСЛАВ 
Петров

Последните години са изгубени за Видин

Още лятото маалата става нова–новеничка 
Владимир Тошев пред в. „НИЕ”:
Искам, заедно, разбира се, с об-

щинското ръководство да направим 
проекта за целия булевард „Панония”. 
Там трябва да се тръгне от дълбоко, да 
се направи подземната инфраструкту-
ра и да има един съвременен буле-
вард, какъвто видинлии заслужават. 
Министър Плевнелиев е ангажиран 
с това, знае и зам.-министърът тези 
проблеми, двамата знаят поименно и 
улиците, и надлеза, знаят всичко. 

Общината по никакъв начин не 
може да финансира такъв проект. Има 
вариант или с лизингова схема, или с 
държавни пари да бъде направен це-
лият булевард „Панония” и той вече 
ще бъде направен модерно - с кръго-

вите движе-
ния, с трев-
ните площи, с 
осветлението 
и, разбира се, 
преди това с 
подземните 
комуникации. 
Скъпо струва 
- над 8 млн. 
е целият про-
ект, поне по идея засега, което озна-
чава и повече пари в работна фаза. 
Тръгва се от дълбочина  от 5, 6 метра 
- там има много големи проблеми с ка-
нализацията, сложни са нещата, но се 
надявам да се работи. 

Из протокола от заседанието на ОбС:
Румен Видов:
Предложението на... моето пред-

ложение е да се запази размера на 
таксата, която е била 50 ст. за всички 
категории по същия начин предлагам 
да се запазят тези 50 ст. и като данък. 
Чух от вашето изявление, предложени-
ето на комисиите в ОбС, а преди това 
чух и предложения от бранша. Искам да 
ви кажа, че този данък или тази такса, 
е безкрайно малък в общия размер на 
община Видин, в бюджета и ако някой 
си мисли, че този данък ще бъде полз-
ван от общинското ръководство за други 
цели, трябва да коригира мисленето си. 

Отчитам занижените обороти на 
бизнеса, който има при хотелиерите, 
но искам да ви уверя всички вас и да ви 
кажа всъщност, ако сте забравили, един 
основен постулат – от икономическа 
криза се излиза чрез инвестиции, уважа-
еми приятели. Дори ако поискате 5 ст., 3 
ст. - съгласен съм и на тези стотинки. Но 
ви уверявам, че тази сума няма да даде 

възможност за една рекламна кампания 
за едно експониране на видинските ту-
ристически обекти и трудно ще може да 
се разчита на по-голяма посещаемост 
във вашите хотели. 

Павел Паунов:
Групата на “Десен алианс” се срещ-

на с асоциацията на хотелиерите във 
Видин. Там взехме плюсовете и минуси-
те на целия този данък и стигнахме до 
едно компромисно решение - предлагам 
всички категории да бъдат обложени 
с 0.30 лв. на легло. И ще кажа своите 
мотиви: първо, във всички съседни об-
щини приеха 20 ст. – мисля, г-н Видов 
че като администрация сте запознати с 
това. Второ, за ниската събираемост не 
са виновни хотелиерите, а общинската 
администрация - за миналата година 
тя има около 40% събираемост на този 
данък. Трето, допълнително ще бъде 
рекламирана туристическата дейност – 
това на миналото заседание беше Ваше 

предложение, г-н кмете. Нещо друго - не 
искаме да разделяме ставките, защото 
знаете, че всяко разделяне на ставките, 
много трудно данъчно се събира. Затова 
трябва да бъдат уеднаквени. 

Емил Трифонов: 
Като председател на комисията 

по туризъм към ОбС – Видин направих 
разчети. На територията на нашата об-
щина има 165 легла, които са регистри-
рани като една звезда, като две звезди 
са регистрирани 128, а като три звезди 
са регистрирани 331. По мои изчисле-
ния по 30 ст. бихме събрали в бюджета 
към консултативния съвет по туризъм 
сумата от 20 500 лв., което е три пъти 
повече от събраната през 2010 г. и 
което би гарантирало добър старт на 
този консултативен съвет по туризъм, 
а там изискванията са ни за това да се 
направят рекламни брошури, които да 
спомогнат за привличането на повече 
туристи в нашата община.

На заседанието на ОбС - Видин на 31.01.2011 г. заедно с оста-
налите хотелиери от асоциацията им бе и тяхната председа-
телка Ирена Александрова. Обърнахме се към нея с въпрос: "Ка-
къв беше поводът да присъствате и бяха ли чути исканията 
на туристическия бранш във Видин?" Ето какво каза тя:
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За национално помирение

“До края на февруари ще 
бъде изготвен и регистър 
с всички лечебни заведе-
ния за болнична помощ 
и техните нива на компе-
тентност”, казват от МЗ, 
като допълват, че регис-
търът ще бъде качен на 
интернет-страницата на 
министерството.

С други думи в съ-
общението не се визира 
коя е видинската болни-
ца. Но МБАЛ “Света Пет-
ка” е сред 279-те, които 
от 1 февруари имат раз-
решение за дейност. А 
другата, досега функцио-
нираща болница в града, 
е “Екзарх Антим Първи”.

Пред  в. „НИЕ” про-
куристът на видинската 
МБАЛ „Св. Петка” д-р 
Цветан Василев бе ка-
тегоричен: „Нашата бол-
ница няма алтернатива! 
След закриването на 
кулската болница и не-
известността пред бело-
градчишката, „Св. Петка” 
остава единствена, която 
да се грижи за болнична-
та помощ на население-
то от областта. Анализът 
ни сочи, че ще сключим 
със Здравната каса до-
говори по почти всички 
здравни пътеки, по които 
сме работили през 2010 
г.” Според д-р Василев 
това означава, че лечеб-
ното заведение ще раз-
полага с почти същите 
средства. Това е много 
важно, защото приетите 
нови  медицински стан-
дарти ще бъдат удар 

върху малките общин-
ски болници и “Св. Пет-
ка” на практика остава 
единствената болница в 
областта. “Финансовото 
състояние на болница-
та зависи от доверието 
на гражданите – колкото 
повече предпочетат да 
се лекуват при нас, тол-
кова повече средства ще 
получим. Зависи много и 
от нас – като колектив, 
като професионализъм, 
като излъчване”, убеден 
е прокуристът.

За съжаление през 
тази година обслужване-
то на гражданството от 
областта ще бъде още 
по-ограничено. Защото 
след закриването преди 
две-три години на инфек-
циозното отделение, нас-
коро в болницата е взето 
решение за закриване и 
на урологичното отделе-

ние. Д-р Василев обяс-
нява, че: “Това се налага 
единствено от факта, че 
отделението не отговаря 
на изискванията за брой 
лекари след напускането 
на д-р Гаврилов. Така че 
нуждаещите се ще бъ-
дат принудени да търсят 
болнично лечение в дру-
ги лечебни заведения”. 

От Здравната каса 
съобщиха, че на този 
етап тече договорният 
процес с МБАЛ “Св. Пет-
ка”. Все още в РЗОК не 
е постъпила пълна до-
кументация за възмож-
ностите на болницата да 
отговори на изисквани-
ята за различните кли-
нични пътеки. Едва след 
което Касата може да 
представи информация 
по кои пътеки ще работи 
видинската болница.

Видинската областна болница 
НЯМА да бъде закрита
но вече няма урологично отделение

Д-р Цветан Василев

криза.
Надали някой вяр-

ва на това. На практика 
обаче това е поредният 
удар срещу Видинския 
край – закриване на още 
едно учреждение, което 
ще доведе до напускане 
на града на поредните 
висококвалифицирани 
кадри и техните семей-
ства.

След три месеца 
здравният министър 
трябва да проведе кон-
курс за постоянно зае-
мащ директорското мяс-
то. На него се очаква да 
премерят сили освен д-р 

Владивски и д-р Елисе-
ев, също така и д-р Емил 
Лилов. Лилов е известен 
с успехите си да се лан-
сира в различни полити-
чески сили. Сега, според 
някои, предимство му 
дават не лекарските  и 
управленчески качества, 
а това, че е представи-
телят на Волен Сидеров 
във Видин. А сидеровата 
партия “Атака” е един-
ственият непоколебим 
страж на днешното уп-
равление. Така че се 
очаква конкурсът за ти-
туляр на директорското 
място на новата РЗИ да 
премине по политическа 
линия. 

РЗИ - новата 
институция ...

(Декларация на клуб „1 ноември”)
На 17 януари 2011 г. 

бившите президенти Желю 
Желев и Петър Стоянов 
изпратиха писмо до Ми-
нистерския съвет с искане 
1 февруари да бъде обя-
вен за ден на „национал-
на памет за жертвите на 
комунистическия режим”. 
На 1 февруари 1945 г. са 
разстреляни осъдените от 
„Народния съд” регенти, 
министри и депутати. С ре-
шение на правителството 
от 19 януари 2011 г. 1 фев-
руари бе обявен за „Ден 
на националната памет за 
жертвите на комунистиче-
ския режим”.

Двадесет години споме-
нът за един трагичен граж-
дански конфликт разделя 
българското общество, 
блокира усилията му да 
се измъкне от смазващата 
го социално-икономическа 
криза, чиито жертви вече 
отдавна и неколкократно 
са надхвърлили броя на 
загиналите в политически-
те битки от периода 1918-
1947 година. За всички 
честни български граждани 
отдавна е ясно, че врагове-
те на националното ни съ-
ществуване умело разгарят 
този вътрешнобългарски 
конфликт, винаги когато 
вниманието на обществото 
трябва да бъде отклоне-
но от острите съвременни 
проблеми, когато силите 
на нацията трябва да бъ-
дат изтощени, за да не се 
опълчи тя срещу днешните 
съсипители на българския 
народ, срещу рушителите 
на националната му култу-
ра и богатство.

Братоубийственият 
конфликт, разгорял се през 
миналия век., бе резултат 
от две жестоки световни 

войни, обезценили почти 
напълно човешкия живот, 
резултат от социално раз-
деление и бедност, непо-
знати дори при днешната 
тежка криза, на объркани и 
противоположни представи 
за бъдещето, съответства-
щи на определен етап от 
развитието на обществе-
ната мисъл и кореспонди-
ращи с емоциите на един 
лишен от права, просвета и 
перспективи трудов народ. 
Зад двете страни в конфли-
кта стояха личности със 
своя вяра и свои идеи. Това 
бяха личности и патриоти, 
които времето изправи 
едни срещу други в кървав 
конфликт. Можем само да 
скърбим за жертвите на 
тази братоубийствена бор-
ба и, в едно време на раз-
вала и морален упадък, да 
завиждаме на техния идеа-
лизъм.

Ние, съмишлениците 
от Клуб „1 ноември”, пред-
ставители на българската 
наука и култура, сме длъж-
ни да предупредим об-
ществеността, че оценката 
за един сложен, обусловен 
от множество обстоятел-
ства политически конфликт, 
може да даде само истори-
ческата наука в условията 

на социален мир, толе-
рантност и уважение към 
различните гледни точки. 
Такава оценка не може да 
даде едно правителство 
или една власт. В подкрепа 
на нашата позиция припом-
няме основните принципи, 
формулирани в деклараци-
ята „Свобода за историята”, 
зад която застана елитът 
на френската историческа 
наука:

„– Историята не ро-
бува на съвременността. 
Историкът не прилага вър-
ху миналото актуалните 
идеологически схеми и не 
преценява събитията от 
миналото от гледната точка 
на съвременника.

– Историята не е под-
властна на правосъдието. 
В една свободна държава 
нито парламентът, нито съ-
дебната власт имат право 
да определят историческа-
та истина.”

Обръщайки се със 
скръб към миналото, ние 
искаме да призовем към 
национално помирение. 
Нима нашите български 
жертви, независимо от коя 
страна на барикадата стоя-

ха, не умряха за България? 
Александър Стамболийски 
или доц. Никола Милев, 
Гео Милев или проф. Борис 
Йоцов, Йосиф Хербст или 
Райко Алексиев, Никола 
Вапцаров или проф. Алек-
сандър Станишев? Колко 
нужни са ни сега със своето 
себеотрицание и идеали-
зъм, със своята култура и 
талант, сега, когато аро-
гантната байганьовщина 
е превзела страната. Има 
ли съмнение на чия страна 
биха застанали днес в не-
равната битка срещу без-
родието, подкупничеството 
и простащината? Няма по-
голяма подигравка с тях-
ната памет, трагичната им 
гибел да бъде използвана 
за користни политически 
цели срещу най-скъпото, 
което имаха на сърцето си 
– бъдещето на българския 
народ.

Съпреживявайки тра-
гичното българско минало 
ние, съмишлениците от 
Клуб „1 ноември”  се обявя-
ваме против нескопосаните 
опити българската история 
да се тълкува с политиче-
ски решения. Настояваме 

Преди да забравим
В злокобната нощ на 1 срещу 2 

февруари 1945 г. антиконституцион-
ният, антибългарският, антинародни-
ят „Народен” съд дава началото на  
убийствата на 2730 и 11 112 осъдени 
на затвор невинни хора. Дава начало 
на последвалите ужасяващи репре-
сии над интелигенцията на България 
- това е неизбежният белег на безлич-

ното време. 
Мъчениците на комунизма, съ-

брали останалата си гордост, бяха по-
гребани от битието, за да възкръснат. 
Надеждата каза да ги има. Вярата ги 
погали с очи. Любовта на България 
тихо прошепна тяхното име и промъл-
ви: „Бог да ги прости!”

Цеци Лилков

часовете по българска ис-
тория в общообразовател-
ните училища да бъдат 
увеличени, а предметът 
„История на България” да 

стане задължителен за 
всички висши училища.

клуб „1 ноември”
София, 30 януари 

2011 г. 

нък, щеше да установи, че 
при предложения от тях 1 
лев на легло,  един тризвез-
ден хотел като „Бонония" ще 
дължи годишно около 10 000 
лева само  за този данък. А 
ние настояваме данъкът да 
се определи в размер, който 
е адекватен на слабия тури-
зъм и ниската посещаемост 
на града и региона. Затова 
във Видин данъкът трябва 
да е в минималния размер от 
0,20 лв. защото положението 
тук е ужасно зле и браншът 
отчита едни от най-ниските 
цени и най-ниските обороти 
в цялата страна.  В повече-
то градове с населението 
на Видин данъкът варира 
между 0,20 лв и 0,40 лв. при 
отчитане на икономическата 
реалност. Защото на практи-
ка това е данък върху доход, 
който няма да се реализира, 
той се определя не на база 
нощувките, а на база броя 
на леглата и който няма обо-
роти, както са видинските хо-
тели, ще  трябва да вади па-
рите от собствения си джоб 
и то по няколко хиляди лева 
годишно. 

ето тази сметка не са 
я направили в Община Ви-
дин, 

не са имали време или 
желание да проучат новия 
механизъм на изчисляване 
на данъка, при който освен 
ежемесечното плащане вър-
ху  реализираните нощувки, 
в края на годината се дължи 
доплащане в размер не по-
малък от дължимия данък 
при 30 на сто пълна заетост 
на обекта. Това е изпълнимо, 
ако хотелите имат работа и 
има туроператори, които да 
водят организирани туристи. 
Както се знае - Видин не е 
туристическа дестинация, 
във Видин  няма регистри-

ран нито един туроператор, 
няма организирани туристи 
и няма работа - ето това е го-
лемият проблем на туризма 
във Видин.  Имаме институ-
ции в община Видин, които 
считат и даже обявяват, че 
във Видин имало организи-
рани туристи и те формира-
ли сериозен туристопоток, 
имайки предвид круизните 
туристи. Тези посетители на 
града ни не се възползват от 
нито една от основните ту-
ристически услуги по Закона 
за туризма - нито нощуват, 
нито се хранят във Видин, 
така че те не са част от ни-
какъв организиран туристи-
чески поток. Горките, сигурно 
и не подозират, че общински 
чиновници ги вкарват  в ня-
какви стъкмистики, за да  оп-
равдаят заплатите си. Само 
ще припомня едно публич-
но възмущение от круизни 
туристи-швейцарци, които 
това лято са прекъснали бе-
седата на екскурзоводката 
и възмутени от обстановка-
та са поискали ръкавици и 
пликове за да почистят око-
ло "Баба Вида". А какво да 
кажем за просещите ромски 
деца, за скитащите кучета 
и безобразно изглеждащия  
крайдунавски парк - все за-
пазена марка на кмета на 
община Видин от няколко 
години насам?! 

така не се прави тури-
зъм, 

че да искаш и големи 
данъци от хотелите и рес-
торантите във Видин. Така 
не се подкрепя, а напротив 
- затрива се туристическият 
бизнес и ние виждаме как 
постоянно затварят заведе-
ния във Видин, ето прекрас-
ния ресторант в МОЛ-а вече 
е само спомен. 

четете в следващия 
брой

Последните години...
от стр. 2w
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Вече втори месец успешно се реализира проект ESF-1104-05-
04001 “Обучение, заетост, сигурност”, финансиран по Оператив-
на програма “Развитие на човешките ресурси”.

Проектът стартира на 01.12.2010 г. и ще продължи до 31.10.2011 г.
Водеща организация в изпълнението на проектните дейности е “Алфа щит – 

Георгиев” ЕООД с партньорството на ПГ “Проф. д-р Асен Златаров”.

Проектът си поставя цели и ще постигне резултати, както следва:
1. Да допринесе за подобряване конкурентоспособността и пригодността 

за заетост в област Видин и за интегриране на уязвимите групи на трудовия 
пазар чрез подобряване достъпа на безработните лица до пазара на труда във 
Видин и насърчаване трудовата реализация на хора от уязвимите групи чрез 
включване на 75 лица в професионално обучение по специалностите „Физиче-
ска охрана на обекти” и „Радио- и телевизионна техника”.

2. Повишаване производителността на труда и създаване на условия за 
устойчива заетост и активен трудов живот на 55 от обучените безработни лица 
чрез заетост по придобитата професия.

Основните дейности и резултати по проекта са:
Организиране и провеждане на 5 курса по специалности:
 o „Физическа охрана на обекти” – 60 души;
 o “Радио- и телевизионна техника” – 15 души;
 o Осигуряване на заетост на 55 лица, успешно завършили курсо-

вете за професионална квалификация.

О Б Щ И Н А  ч У П р е Н е  О Б Л А С т  В И Д И Н
с.чупрене, обл.Видин тел: 09327/580,400 факс: 09327/580

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://os.chuprene.net

О Б Я В Я В А
На основание Заповед № 29 от 31.01.2011 год. на кмета на Община чу-

прене ще се проведе явен търг за ползване на дървесина от гора-общин-
ска собственост, за прогнозно количество на дървесина  по тарифа на 

корен в отдел 65 “п” в землището на с.Горни Лом, намиращ се в имот № 
703001/706001, с начална цена 8 720.00 лв. при следните условия:

Вид и размер на гаранцията за участие е парична сума, вносима в каса-
та на Община Чупрене всеки работен ден от 9,00 ч. до 16,00 ч. до 16.02.2011 
г.,равняваща се на 10% от общата цена.

кандидатът определен за купувач представя гаранция за изпълнение на 
договора в размер на 10 % от стойността на договора.

Цената на документацията е в размер на 100.00 лева и  се получава след 
заплащането и в касата на Община Чупрене.

търгът с явно наддаване ще се проведе на 17.02.2011 г. от 10.30  ч. в 
сградата на Община Чупрене - заседателната зала.

резултатите ще бъдат обявени в тридневен срок от датата на провеждане 
на търга.

Повторен търг с явно наддаване ще се проведе на 24.02.2011 г. от 10.30 
часа в сградата на Община Чупрене при същите условия.

Гаранция и заявления за участие в повторния търг ще се подават в сгра-
дата на Община Чупрене всеки работен ден до 16.00 ч. на 23.02.2011г.

кандидатите за участие в търга могат да бъдат физически или юриди-
чески лица-търговци по смисъла на Търговския закон и да са лицензирани по 
Наредба №31 от 11.08.2003г.

Оглед на насаждението може да се извършва от 09,00 ч. до 16,00 ч. всеки 
работен ден, след представяне на документ за закупена документация и в при-
съствието на представител на общината до 16.02.2011г.

разходите за огледа на насаждението са за сметка на кандидатите.

 Домът за стари хора в гр. Кула получи името „Св. Василий Велики”

Доходи се декларират и кога-
то няма данък за довнасяне

Иззеха 1470 кутии нередовни цигари 

Изловиха лихвари в ружинци и Дреновец
Независимо от това 

дали имат да довнасят 
данък, или не, всички ко-
ито през миналата година 
са получили доходи, под-
лежащи на деклариране, 
са длъжни да подадат 
данъчна декларация до 2 
май 2011 година. От НАП 
напомнят, че и тази година 
голяма част от българите 
няма да имат да довнасят 
данък по годишните си де-
кларации за облагане на 
доходите от 2010 година, 
защото авансово удър-
жаният им през миналата 
година данък (в размер на 
10%) ще е равен на общо 
дължимия данък за 2010 
година (също 10%). 

Срокът за подаване 
на годишните данъчни де-
кларации за 2010 г. е 2 май 
2011 г. Формулярите могат 
да се подадат по интернет, 
с електронен подпис, чрез 

пощата с обратна разпис-
ка, в определени пощенски 
станции, където служи-
тел от „Български пощи” 
ще издаде входящ номер 
или на място в офис на 
Националната агенция за 
приходите. Подоходна-
та декларация може да 
се изтегли безплатно от 
Интернет-страницата на 
НАП www.nap.bg. 

Данъкът върху до-
ходите по годишната да-
нъчна декларация може 
да се плати по Интернет, 
чрез банков превод или 
директно в клоновете на 
банките, намиращи се в 
офисите на НАП, но не 
по-късно от 2 май 2011 го-
дина.

При плащане с бан-
ков превод се изисква 
попълването на платежно 
нареждане за плащане 
към бюджета. За да сте 

сигурни, че плащането ще 
бъде коректно, е важно 
да попълните личните си 
данни, периода, за който 
се отнася плащането, вхо-
дящ номер на деклараци-
ята. Важно е в платежното 
нареждане да впишете 
и кода за вид плащане 
(111213-„Данък върху до-
ходите на физически лица 
- свободни професии, 
граждански договори, на-
еми и др.” за декларации-
те за облагане на доходи-
те на физически лица) в 
специално определеното 
за това поле. 

Повече информация, 
както и помощ при по-
пълване на преводните 
нареждания и пощенските 
записи, клиентите на НАП 
могат да получат на ин-
формационния телефон 
0700 18 700 на цената на 
един разговор.

На 30 януари, когато 
Православната църква от-
белязва деня на светите 

Трима светители – Васи-
лий Велики, Григорий Бо-
гослов и Йоан Златоуст, в 

Дома за стари хора в гр. 
Кула се проведе знамена-
телно духовно тържество 

– освещаването на дома, 
който получи името на Ка-
падокийския светител, св. 
Василий Велики.

Това извърши лич-
но Негово Високопреос-
вещенство Видинският 
митрополит Дометиан в 
съслужение с духовници 
от епархията: архиманд-
рит Антим, игумен на Ра-
ковишката света обител, 
архимандрит Неофит, 
брат на същата света оби-
тел, както и йеромонасите 
Самуил и Максим, братя 
на Бдинския манастир във 
Видин.

Митрополит Дометиан 
и духовниците бяха по-
срещнати от Илияна Цано-
ва, директорка на дома, от 

Марко Петров, кмет на гр. 
Кула, от Лало Лалов, пред-
седател на Общинския съ-
вет на гр. Кула, както и от 
гости, дошли да почетат 
духовното тържество.

Видинският митропо-
лит извърши тържествено 
водоосвещение, освети 
сградата (виж снимката), 
благослови населниците й 
и произнесе за първи път 
името на Дома за стари 
хора, назовавайки го „Св. 
Василий Велики”.

Архиереят освети 
икона в чест и памет на 
светеца покровител на 
дома и предавайки я на 
директора на социалното 
заведение, пожела тя да 
бъде поставена на лично 

място и светецът да благо-
славя всички трудещи се, 
живеещи и ползващи се 
от услугите на дома. Мит-
рополит Дометиан както 
на водоосвещението, така 
и след празничната про-
грама произнесе духовни 
слова на благодарност, 
напътствие и насърчение, 
споделяйки радостта си 
от състоялото се събитие, 
потвърждавайки, че св. 
Василий Велики немину-
емо ще бди и пази дома, 
като съгрява сърцата на 
всички, правейки ги едно 
голямо семейство в име-
то на доброто, любовта и 
правдата.

Видинска света 
митрополия

Нередовна акцизна стока откриха 
служителите на РУП-Видин, съобща-
ват от  ОД на МВР.  Полицаите открили 
общо 1470 кутии цигари без български 
бандерол при претърсване на имот, 
обитаван от видински гражданин -   
Е.И. на 39 години. Намерените в жили-

щето на ул.”Васил Петлешков” цигари 
са с марките “Mond”, “Oris”, “Monus” и 
“Fast” и имат сръбски бандерол. Е.И. е 
задържан с полицейска мярка за срок 
до 24 часа. По случая в РУП-Видин е 
образувано досъдебно производство 
за престъпление по чл.234, ал.1 от НК. 

На 27 и 28 януари на територията 
на селата Ружинци и Дреновец е про-
ведена специализирана полицейска 
операция за пресичане на незаконна 
финансово-кредитна дейност (лих-
варство), съобщиха от ОДМВР-Видин. 
Извършени са претърсвания в дома 
на 34-годишната Н.Г. и Х.С. /34г./ в с. 
Дреновец, където са намерени и иззети 
пълномощни за получаване на социал-
ни помощи и детски  надбавки, издаде-

ни на името на Н.Г. 
В жилището на С.Ш. /47г./ в с. Ру-

жинци са открити и иззети поименни 
списъци с лични данни и преснимани 
12 лични карти, както и 14 фактури за 
получаване на помощи (ваучери за ото-
плителен сезон 2010-2011г.) с паричен 
еквивалент над 2000 лева. По случаите 
в ОДМВР-Видин са образувани две до-
съдебни производства.



5

Редовни и отложени срещи от „А” група  

В края на февруари – финали на 
Ученическата баскетболна лига

О Б Щ И Н А  ч У П р е Н е  О Б Л А С т  В И Д И Н
с.чупрене, обл.Видин тел: 09327/580,400 факс: 09327/580

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://os.chuprene.net

О Б Я В Я В А
На основание Заповед № 28 от 31.01.2011 год. на кмета на Община чупре-
не ще се проведе явен търг за ползване на дървесина от гора-общинска 
собственост, за прогнозно количество на дървесина  по тарифа на корен 
в отдел 64“л” в землището на с.Горни Лом, намиращ се в имот № 696001 

с начална цена 39 227.00 лв. при следните условия:

Вид и размер на гаранцията за участие е парична сума, вносима в каса-
та на Община Чупрене всеки работен ден от 9,00 ч. до 16,00 ч. до 16.01.2011 
г.,равняваща се на 10% от общата цена.

кандидатът определен за купувач представя гаранция за изпълнение 
на договора в размер на 10 % от стойността на договора.

Цената на документацията е в размер на 100.00 лева и  се получава 
след заплащането и в касата на Община Чупрене.

търгът с явно наддаване ще се проведе на 17.02.2011 г. от 10.00  ч. в 
сградата на Община Чупрене - заседателната зала.

резултатите ще бъдат обявени в тридневен срок от датата на провеж-
дане на търга.

Повторен търг с явно наддаване ще се проведе на 24.02.2011 г. от 10.00 
часа в сградата на Община Чупрене при същите условия.

Гаранция и заявления за участие в повторния търг ще се подават в 
сградата на Община Чупрене всеки работен ден до 16.00 ч. на 23.02.2011г.

кандидатите за участие в търга могат да бъдат физически или юриди-
чески лица-търговци по смисъла на Търговския закон и да са лицензирани по 
Наредба №31 от 11.08.2003г.

Оглед на насаждението може да се извършва от 09,00 ч. до 16,00 ч. все-
ки работен ден, след представяне на документ за закупена документация и в 
присъствието на представител на общината до 16.02.2011г.

разходите за огледа на насаждението са за сметка на кандидатите.

Иван Димитров Иванов – един от най-талант-
ливите видински баскетболисти, сега студент в 
СУ „Климент Охридски”, с купата на първи побе-
дител във видинската ученическа лига.

♦ На финалите на 
шестата баскет-

болна лига с най-
големи възмож-
ности отборите 
на ПМГ, ГПче и 

ПГОХ

Това мащабно със-
тезание е едно от най-
големите постижения на 
видинския баскетбол – 
дял за учредяването на 
лигата има преди всичко 
тогавашният експерт към 
Държавната агенция за 
младежта и спорта Росен 
Ракаджиев, който получи 
подкрепата на Община 
Видин, на Регионалния 
инспекторат по образова-
нието, на Националната 
асоциация за ученически 
спорт, както и на баскет-
болната федерация.

Повече от 5 месеца 
редовни срещи за учени-
ческите отбори, вълнува-
щи финални срещи, купи, 
медали, класиране за 
следващите етапи на уче-
ническите игри, от където 
имаме и призови места и 
медали за ПМГ „Екзарх 
Антим І” и ГПЧЕ „Йордан 
Радичков”. Финалните 
срещи се превръщаха в 
истински празници, те се 
играят пред стотици мла-
ди приятели на баскетбо-
ла, които изпълват зала 
„Фестивална”. За значи-
мостта на проявата говори 
фактът, че на няколко по-
редни издания на лигата 
наградите бяха връчвани 
от сегашния зам.-минис-
тър на спорта Иван Це-
нов, тогава изпълнителен 
директор на Българската 
федерация по баскетбол, 
а след това и от неговия 
приемник Георги Глушков, 
първият европеец, играл 

в Американската баскет-
болна асоциация.

Сред първите носи-
тели на индивидуални 
отличия са Иван Иванов и 
Теодор Вълчев - сега бас-
кетболисти в Софийския 
университет и Варна, 
Теодор Киров и Амар Та-
хирович, Атанас Иванов 
– основни състезатели на 
„Видабаскет” в момента.

За финалите вече са 
поръчани купите и меда-
лите, очаква се да се от-
зове на поканата и наша-
та голяма баскетболистка 
от близкото минало Юлия 
Боянова, която е предста-
вител на Българската асо-
циация „Спорт за учащи”.

Отново главни дейст-
ващи отбори ще бъдат 
ГПЧЕ „Йордан Радичков”, 
водена от опитния баскет-
болен специалист Олег 
Панчев, ПГОХ „Проф.д-р 
Асен Златаров”, където 

тази учебна година отно-
во е преподавател Милко 
Златанов след двегодиш-
ния престой в Палма де 
Майорка като треньор 
на подрастващи. Своите 
амбиции има и препода-
вателят  Илиян Ангелов 
от ПМГ „Екзарх Антим І”. 
Неговият отбор е две по-
редни години победител 
във финалите на лигата, 
баскетболистите достиг-
наха бронзови медали на 
финалите на Ученически-
те игри ‘2009!

Предстоят големите 
празници на ученическия 
баскетбол в зала „Фести-
вална”. За точните дати 
на финалните срещи, 
младите любители на 
баскетбола, както и всич-
ки приятели на спорта, 
ще бъдат информирани 
от спортната страница на 
вестника.

ХАрИ Яръмов

Капитанът на „Видабаскет” Юлиян Колев 
(№12, с белия екип) дава пример на младите със 
своята всеотдайна и резултатна игра и има зна-
чителен дял за постигнатите победи в послед-
ните три срещи на чужд терен.

♦ След двумесечна пауза -  отново баскетбол. Програма-
та е богата: на 13-ти ни гостува „Спортист” – Своге, на 
20-ти – отложената среща с „Берое” – Стара Загора

Ремонтът на зала „Фе-
стивална” завърши – обста-
новката е комфортна, рабо-
тят мощни климатици (само 
за тренировки и... големи 
състезания). Видинската 
спортна публика за послед-
но наблюдава баскетбол на 

5 декември, когато ни госту-
ва „Евроинс-Черно море” – 
Варна. Радваща победа за 
възпитаниците на треньора 
Николай Колев с резултат 
73:76. Най-голям принос за 
победата дадоха Юлиян Ко-
лев – 16 т., Теодор Киров – 

13, Георги Станков – 12.
Поредица от три побе-

ди при гостуванията на „Ви-
дабаскет” доказаха, че 

отборът е 
във възход.
При послeдната среща 

за миналата година, играна 
в Самоков, бе спечелена 
първата победа като гос-
ти – 65:55 срещу „Рилски 
спортист-2”. Като решаващ 
кош за победата реализира 
19-годишният Теодор Киров 
плюс успешно изпълнен 
наказателен удар – общо 
21 точки за младия талант. 
Капитанът Юлиян Колев до-
бави 13 точки.

Поради ремонта на 
спортната зала, първата 
домакинска среща с лиде-
ра „Берое” – Стара Загора, 
насрочена за 9 януари, бе 
отложена за 20 февруари. 
Последваха две много ус-
пешни гостувания за отбора 
на Николай Колев, въпреки 
че треньорът проведе по-го-
лямата част от заниманията 
на покритата атлетическа 
писта на стадион „Бенков-
ски”, предимно за физическа 
подготовка. След няколко 
тренировки с баскетболна 
насоченост в обновената 
зала последва гостуване на 

„Чавдар” – Троян . Завръща-
нето от „Спартак” – Плевен 
на Бойко Пангаров-младши 
се оказа решаващо за побе-
дата (101:91), като от про-
биви и позиционна стрелба 
Пангаров реализира 31 
точки. Историята се повтори 
и при гостуването на НСА – 
трета поредна победа като 
гости, с резултат 96:77, като 
този път топреализатор бе 
капитанът Юлиян Колев с 
23 точки, Бойко Пангаров и 
Янко Янков – по 16, Теодор 
Киров – 15.

Видинската публика с 
интерес очакваше среща-
та с отбора на „Академик” 
– Пловдив, насрочена за 

неделя, 30 януари, но грип-
ната епидемия не подмина 
и треньора Колев, и няколко 
от основните състезатели, 
които бяха на домашно бол-
нично лечение. 

Така и тази среща бе 
отложена.  Засега остават 
по програма гостуването на 
6 февруари на „Академик” 
– Благоевград. Дано момче-
тата бързо се възстановят, 
повечето от тях вече трени-
рат, за да ни зарадват с още 
една победа като гости.

На 13 февруари дано, 
най-сетне, видим в зала 
„Фестивална” видинския 
отбор срещу състава на 
„Спортист” – Своге, а за 20-

ти е насрочена отложената 
среща с „Берое” – Стара 
Загора. Независимо от не-
приятните обстоятелства 
не може да се омаловажи 
фактът, че отборът е във 
възход. Треньорът Николай 
Колев успя да обедини уси-
лията на ветераните Юлиян 
Колев (капитан) и Сашо  Ми-
хайлов, на Янко Янков и сега 
Бойко Пангаров, юношите 
Теодор Киров, Атанас Лю-
бомиров, Амар Тахирович  и 
бързо адаптиралите се мла-
ди попълнения от „Лукойл 
Академик” – Тодор Колев, 
Георги Станков. В отбора се 
утвърждават 16-17-годишни 
юноши от видинската шко-
ла като Емил Емилов, Ни-
колай Илиев. Ще очакваме 
с надежда срещите от „А” 
национална група на отбора 
на „Видабаскет” в зала „Фе-
стивална”.
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  на ул. “Градинска”  7, ет. 1, стая 3 (с/у Бюрото по труда) и в рекламната 
кантора на вестника на ул. “Цар Симеон Велики” 9 (бившата цен трал на    

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

“24 часа”, “труд”,  “Български фермер”
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 3700 Видин, ул. “Градинска” 7, ет. 1 
 тел./факс 60 61 62 - редактори

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

и всички други столични и регионални вестници
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Алуминиева 
и ПВЦ  дограма 
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плащане

Срок за изпълне-
ние – до 3 дни

Справки на тел.: 
606 996, 601 928
0887 328 667
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ИздаНИето не носи отговорност за достоверността на подадените за публикуване обяви.

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

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

Покупко-продажби, наеми, 

консултации за ипотечни кредити

Изкупува земеделски земи и гори

Д-р Адриана МАРКОВА
СПЕЦИАЛИСТ ПО ХОМЕОПАТИЯ  

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

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

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

e-mail: doktor_markova@mail.bg

Продавам двуе-
тажна къща в с. 
Ивановци – 5000 

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

Изкупуваме земеделска 
земя, гори и селски къщи

Апартаменти за продажба 
и под наем

 тел.094 600 348
моб: 0885 07 77 75 

бр. 9  3 - 6 февруари 2011 г.

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

Магазини
Къща в с.Иново
Етаж от къща
Парцел в кв. „Калето”

Гарсониери
54 кв.м....„Калето”, тухла, ет. 8...............................................................25 000 лв.
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
67 кв.м....„Христо Ботев”, тухла, ет. 1, н.с..........................................26 000 евро
58 кв.м....„Панония”, панел, ет. 5............................................................28 000 лв.
65 кв.м.... ЦГЧ, тухлен-мансарден, ет. 3.............................................23 500 евро
64 кв.м....„Химик”, панел, ет.7/8..............................................................32 000 лв.
60 кв.м....„Гео Милев”, панел, ет.1, след ремонт...................................33 000 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 строителство, гараж, мазе.....55 000 лв.
76 кв.м....„Крум Бъчваров”, панел, ет.3, отремонтиран.........................45 000 лв.
75 кв.м....„Бонония”, тухла , ет.2, с мебели............................................60 000 лв.
60 кв.м....„Гео Милев”, панел, ет.5, лукс с мебели.................................55 000 лв.
тристайни
100 кв.м....„Бонония”, тухла, ет. 1, гараж, спешно..................................77 000 лв.
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....................................................................45 000 лв.
100 кв.м...ЦГЧ, тухла, ет. 2, таванска, гараж, мазе.............................50 000 евро
къщи, етажи от къщи, вилни имоти
100 кв.м... „Владикина”, 2 етажа, двор 280 кв.м, н. с............................. 90 000 лв.
70 кв.м....ЦГЧ, ет.1, 200 кв.м двор, ..........................................................75 000 лв.
70 кв.м...„Баба Тонка”, ет.1, 270 кв.м двор, за ремонт, с кредит.............30 000 лв.
70 кв.м...„В. Левски”, ет.1, двор 300 кв.м, отремонтирана, с кредит.......62 000 лв.
78 кв.м...„Кумбаир”, ет.1, двор 500 кв.м , отремонтирана.......................82 000 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 споразумение; тел.: 

640 767, след 18 ч.

Продавам в бл. „Яво-

ров” двустаен панелен 

апартамент, с разшире-

ние, 73 кв.м – 40 000 лв. 

и тристаен панелен в к-с 

„Александър Стамболий-

ски” – 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 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

Спешно продавам дву-

стаен тухлен апартамент в 

бл. „Лебед”, ет. 3; тел.: 0888 

348 384, 0877 644 414

Продавам двустаен ту-

хлен 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 ма-

газин от 33 кв.м в новопос-

троена сграда; тел.: 0887 

943 970

П р о д а -

вам двустаен  

апартамент в 

к-с „Баба Тон-

ка”, бл. 1, ет. 

6, от собстве-

ник; тел.: 0896 

681 235

Продавам 

двустаен ту-

хлен апартамент в кв. „Ка-

лето”, цена 35 000 евро; 

тел.: 0895 617 074

Продавам тристаен ту-

хлен апартамент, идеален 

център, 100 кв.м; тел.: 0885 

617 783

Продавам тристаен ту-

хлен апартамент, 97 кв.м, 

идеален център – 78 000 

лв. и тухлена гарсониера 

в кв. „Калето” - 34 000 лв.; 

тел.: 094/ 600 481, 0899 

823 840

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, гар-

сониера, двустаен и трис-

таен 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 двустаен 

апартамент в идеален цен-

тър (бл. „Прогрес”), хубав, 

от собственик; тел.: 0898 

510 395

Продавам двустаен 

панелен апартамент, ет. 2, 

к-с „Крум Бъчваров”; тел.: 

0897 845 578

П р од а ва м  с ел с к и 

имоти в с. Винарово – 

19 000 лв., с. Ясен – 14 000 

лв. и др.; 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

купувам селски къщи в 

област Видин; тел.: 094/600 

481, 0899 823 840

купувам магазин от 30 
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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. 2, тухла, обзаведена – лукс...40 000 лв.
ж.к. „Панония”, 40 кв.м, ет. 8, панел, с кредит...22 000 лв.
Двустайни
ж.к. „Химик”, 58 кв.м, ет. 2, тухла.....45 000 лв.
ж.к. „Химик”, 60 кв.м, ет. 7/12, тухла.....40 000 лв.
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, отремонтиран, 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. „Бонония”, 100 кв.м, ет. 1, тухла, обзаведен, спешно.....77 000 лв.
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.

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

ДАВА ПОД НАеМ

Давам под наем дву-

стаен апартамент, напъл-

но обзаведен, в 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 двуста-

ен мебелиран апартамент 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 двуста-

ен обзаведен апартамент 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. Дунав, 

без посредник; 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, 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 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 сух дървен 

материал – орех; тел.: 

09319/3511; 0898 718 709

Продавам бали люцер-

на; тел.: 0878 404 187

Продавам спешно пи-

ано; тел.: 644 529; 0888 

933 236 

Продавам вакуум пом-

пи за 100 крави – пълен 

комплект; 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 

разтегателни маси (трапез-

на 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 турис-

тическо ремарке; тел.: 0888 

775 235

търся да закупя цигул-

ка 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 тър-

си работа – гледане на 

болен, чистене на офиси, 

домове, гледане на деца; 

тел.: 0893 921 445

УСЛУГИ 

Счетоводни услуги 

и консултации, годишно 

приключване, данъчни де-

кларации, регистрация и 

пререгистрация 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 сер-

тификати, обучение с ва-

учери; тел.: 600 381, 0882 

886 305, ecet-vidin.info

Възстановителен и 

лечебен масаж; тел.: 0899 

203 325

Превоз на товари до 

2 тона в цялата страна на 

най-ниски цени; тел.: 0898 

622 122

Изграждане и монтаж 

на промишлени и 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

Прадавам/Заменям 

Мерцедес С220CDI, 2001 г. 

за гарсониера с доплаща-

не; тел.: 0898 718 710

Продавам Мазда 232, 

дизел, ’93 г.; тел.: 0893 225 

622

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

ДрУГИ

Изгубено приложение 

№ 5937/ 99 г. към Диплома 

ВИ-99 № 046787/ 99 г. на 

Сашо Костадинов Симео-

нов - невалидно
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Времето 3 - 6.02

Вицове

бр. 9  3 - 6 февруари 2011 г.

Нивото на Дунав

до600лв.

При км 790,20  - Видин ни-
вото на Дунав е 556 см., пони-
жение с 40 см.

При км 833,60 - Ново село 
-  502 см., понижение с 38 см.

Температурата на водата – 2,2°C.

Днес ще бъде предимно слън-
чево, максималните температури 
ще са между 2° и 4°, минималните 
ще са между -10° и -8°С. Скоростта 
на вятъра е 2 до 5 м/сек., слънцето 
изгрява в 07:43 ч. и залязва в 17:43 

ч. В петък ще бъде предимно слънчево, дневните 
температури ще бъдат около 5°, а минималните меж-
ду -8° и -4°. 

В събота и неделя ще бъде слънчево, температу-
рите ще се покачват. Минималните ще бъдат между 
0° и 4°, максималните ще бъдат между 10° и 14°С.

Бижутата понякога вредят на хората 

Овен Мнозина от вас ще се 
радват на добро отношение и най-вече до-
верие от страна на високопоставени особи. 
Постарайте се да направите необходимото, 

за да започнете успешно отдавна планираните от 
вас промени в делови план. Не отлагайте провеж-
дането на някои важни разговори.

Руската кухня има 
един недостатък. След 
5-6 чашки и отново си 
гладен.
J J J
Гинеколог среща на 

улицата своя пациентка:
- Здравейте, здра-

вейте! Отдавна не съм 
ви я виждал...
J J J
В парка, на пейка 

седи „тургеневски тип” 
госпожица и с упоение 
чете Бунин. От храстите 
излиза скитник и сяда 
до нея. Вади от джоба 
си преполовена бутилка 
водка.

- Госпожице, искате 
ли да ви налея?

Тя ужасена му отказ-

ва.
След известно вре-

ме, той вади от джоба си 
половин ябълка:

- Да ви почерпя 
ябълка?

Тя пак отказва.
След минута, скитни-

кът замислено пита:
- Както разбирам, за 

минет и дума не може да 
става?
J J J
Мъж с обратна ори-

ентация пита в аптеката:
- Извинете, имате ли 

Трибестан?
- Да - отговаря апте-

карката, - ще вдигаш са-
молета ли?

- Не, днес ще се 
возя.
J J J

телец Ще ви се наложи да рабо-
тите в среда, с която до момента не сте се 
сблъсквали. Напълно възможно е да попад-
нете в ситуация, в която ще са ви от полза 

търпението и съобразителността. Не поемайте до-
пълнителни отговорности, особено ако съзнавате, 
че не разполагате с достатъчно време за тях.

Близнаци Голяма част от вас ще 
трябва да използват интуицията си, защото 
тя ще им даде възможност да се ориентират 
в трудните ситуации. Вътрешните си пориви 

и силни емоции ще прикриете умело зад маската 
на безразличие, особено ако трябва да спечелите 
сериозна битка в професионалната сфера. 

рак  Ще се отдадете на хазарт 
и рискове в личния си живот, но е препоръ-
чително да не ги допускате в бизнеса. По-
добре е точно в тази област да увеличава-

те оборотите и скоро ще усетите, че финансовото 
ви положение започва да се оправя. Някои от вас 
ще реализират идеята си за собствен бизнес.

Лъв  Завишете изискванията 
си към колеги и подчинени. Стремете се 
да разпределяте по правилен начин анга-
жиментите си, за да имате повече време 

за размисъл. Не предприемайте резки, внезапно 
хрумнали ви идеи, тъй като те няма да имат търсе-
ния от вас положителен ефект. 

Дева  Не позволявайте да бъ-
дете уязвими за недоброжелателите си в 
службата и в личния си живот. Концентри-
райте се върху делата, които ще ви носят 

позитиви в професионален и финансов план. Пре-
махвайте вътрешните си противоречия, защото те 
ще спъват инициативността ви. 

Везни Очаква ви пълна реали-
зация на всички фронтове. Скок в йерар-
хичната стълбица на работното място ще 
направят онези Везни, които дълго време са 

подготвяли професионалното си издигане. Промя-
ната обаче ще носи повече морално удовлетворе-
ние, отколкото увеличаване на приходите ви. 

Скорпион Кариерата ви ще се разви-
ва по възходяща линия. Не се спирайте пред 
нищо и се опитайте максимално да развие-
те потенциала си. Скоро ще се убедите, че 

притежавате необходимите сили, за да реализирате 
възможностите си. Добре обмислете финансовите 
си начинания. 

Стрелец Мнозина, ако имат до-
бра реализация, ще преминават успешно 
задълженията и отговорностите, свързани с 

обществени дружества или организации. За други 
от знака е добре да развият и усъвършенстват до-
брото си образование. Приемайте предложената 
ви подкрепа от страна на близки и колеги.

козирог Предпазвайте се от дейст-
вия, които могат да бъдат изтълкувани от 
заобикалящите ви като доста ексцентрични. 

Избягвайте започването на нови инициативи, тъй като 
те едва ли ще се радвате на някакъв конкретен успех. 
Ще ви се наложи да се съобразявате с някои сурови 
принципи, дори и да са против разбиранията ви.

Водолей Постарайте се сами да ак-
тивизирате късмета си както в професиона-
лен, така и в материален план. Възможно е 

да се сблъскате с множество трудности, но в крайна 
сметка можете да избегнете неблагоприятните край-
ни резултати, като не се предавате на посредстве-
ността и мързела си.

риби Необходимо е да не се на-
товарвате с непосилни отговорности. Един-
ствено от вас ще се очаква да изпълнявате 
съвестно рутинните си служебни задълже-

ния. По-добре е да обмислите внимателно какви 
планове могат да се окажат успешни за вас и какъв 
е пътят да ги реализирате, вместо да хабите сили.

Дънките могат да не се перат повече от година

Експеримент показа, 
че дънките могат да не 
се перат повече от годи-

на, без да навредят 
на здравето ни. 

Американският 
студент Джош Лий 
направил невиждан 
досега експеримент. 
Той решил да не си 
пере дънките в про-
дължение на 15 ме-
сеца. Но през цялото 
време ги носил все-
ки ден. На всеки 30 
дни студентът про-
верявал за наличие 
на вредни микроор-
ганизми. Оказало 
се, че количеството 
на опасни бактерии 
не се увеличило. 

Професорът по тек-
стилни науки Рейчъл 

Макуин, който провел 
изследване в Департа-
мента по екология, дос-
тигнал до същите изводи 
и бил удивен. 

Докторът също не на-
мерил микроорганизми, 
които могат да навредят 
на кожата. 

Напротив, дори дос-
тигнал до извода, че да 
не си переш дънките 
може да има и положи-
телни страни. Липсата на 
пране и гладене запазва 
денима за по-дълго вре-
ме, тъй като заради пра-
ха за пране дънките гу-
бят своята еластичност 
и избеляват. 

те запушват енергийните ни канали
Във всяко тяло съ-

ществуват вътрешни 
и външни енергийни и 
радиационни полета, 
силови вектори, които 
целителите са нарекли 
меридиани или канали. 

В Китай тази ве-
кторна енергия наричат 
Ци, а в Индия - прана. 
Векторите съединяват 
биологично активните 
точки в човешкото тяло, 
и енергийният поток се 
движи по тези съедини-
тели подобно на трамвай 
по релси. Но ако по пътя 
си трамваят срещне по-
голям обект- става ката-
строфа. Такива обекти 
препятствия често стават 
и бижутата - пръстени, 
гривни, верижки. 

Те също си имат свое 
електрическо поле, при 
това доста мощно. То 
прищипва енергийните 
вектори на телата подоб-
но на гумен маркуч, кой-
то притиска артерията. 

Но докато маркучът има 
определено време, през 
което да стиска артери-
ята, пръстените и вериж-
ките не се свалят от мно-
го хора доживот.

Интересно е, че вен-
чалните халки, 
които стоят на 
б е з и м е н н и т е 
пръсти (при пра-
вославните на 
дясната ръка, 
при католиците 
на лявата), не са 
заели мястото 
си случайно.

П р ъ с т е н 
на безименния 
пръст запушва 
х о р м о н а л н и я 
канал и нама-
лява мерака на 
съпрузите да 
кръшкат. Но пък 
се появява и 
един тревожен 
факт - от 120 
мъже пациенти 
на сексопатоло-

зите, 112 не са 
сваляли брачни-
те си халки ни-
кога. 

Гривната от 
какъвто и да е 
метал, която не 
е плътна и стои 
хлабаво на ръ-
ката, действа на 
бронхите, сърце-
то, стомаха, де-
белото и тънкото 
черво. Плътните 
гривни, закопча-
ни здраво на ръ-
ката, действат на 
сърцето, белите 
дробове и дебе-
лото черво. Ко-
лие или верижка 
на шията блоки-
рат векторите, 
минаващи през 
половите органи.

Бижутата по ръцете 
запушват различни век-
тори. Малкият пръст - на 
сърцето и бъбреците. 
Безименният - хипофи-
зата, средният - кръво-
обращението и половата 
система, показалецът 
- бъбречните канали, а 
големият пръст - храно-
провода. 

Пръстените на кра-
ката блокират: на голе-
мия пръст - черен дроб 
и панкреас, на първия до 
големия пръст- кръвооб-
ращението, на четвъртия 
- жлъчните пътища, на 
малкия пръст - при жени-
те матката, при мъжете 
простатата.  Само пръс-
тен на средния пръст на 
крака не влияе на векто-
рите.


