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Откакто сме в Европата, големи-
ят праз е все на промоция.

Последните години са 
изгубени за Видин

Китайската нова година на-
стъпи. Пием за последен път и 
най-после може с чиста съвест 
да изхвърлим елхата.

Ирена Александрова

е убедена Ирена Александрова, председателка 
на Асоциацията на хотелиерите във Видин. Тя 
коментира опита на кмета Румен Видов за нала-
гане на непосилен данък на местните хотели

продължа-
ва от миналия 

брой

"НИЕ": Не 
е ли възможно 

във Видин все пак един 
хотел или ресторант 
да работи поне на 30 
процента от своя капа-
цитет?

- Сигурно е възможно, 

но не и в град като 
Видин, където 
нищо не е 
нормално. 
Ако отново се върнем 

на новия туристически да-
нък - трябва да се отбеле-
жи, че това е четвъртият 
поред данък, с който се 
облагат категоризираните 
туристически обекти, на-
ред с данък сгради, такса 
битови отпадъци и данъ-
ците върху дейността. При 
съответните изчисления  
един хотел с  30-40 стаи 
ще дължи 6000-7000 лева 
годишно само от този да-
нък, което е непосилно и 
несправедливо, още по-
вече, че тези пари не се 
харчат за туризъм, а за 
съвсем други дейности.

За град като Видин да 
се плаща данък от 1 лев 
на легло и то 30 на сто 
върху 365 дни в годината, 
каквото беше предложе-
нието на кмета Румен Ви-
дов, е направо безумие и 
липса на всякаква логика, 

50 стотинки 
паркомясто 
във Видин 

На паркинга на ул. „Дунавска” община-
та ще таксува леките автомобили само 
по 0.50 лв. на час. Достъпът до паркинга 
обаче остава затруднен, заради дупките 
по улицата.

След като през 
2010 г. общинското 
предприятие „Пазари” 
бе преобразувано с 
решение на Общински 
съвет – Видин в ОП 
„Пазари и паркинги”, 
на провелото се на 31 
януари заседание на 
местния парламент, бе 
определена и таксата 

за паркиране на едно 
паркомясто. 

Бащите на града 
приеха с мнозинство 
предложението на кме-
та Румен Видов, който 
си „маркира” цените 
(тук не става въпрос за 
маркирането на тери-

Новият бюджет и тегленето на 
кредит са фаталната крачка

Румен Видов извършва предумишлено убийство 
на Видин по особено мъчителен начин. Търси 

общински съветници за съучастници
Най-сетне проектобюджетът на 

Община Видин за 2011 г. е изготвен. 
Кметът преди седмица направи и 
пародия на обществено обсъждане - 

дойдоха само двама пен-
сионери, но като мъртви 
души под строй бе дове-
дена цялата общинска 
администрация. В петък 
бе предложен за раз-
глеждане в някои от ко-
мисиите на ОбС - Видин. 



2

от стр. 1w

бр. 10  7 - 9 февруари 2011 г.

Каква ще е крайната ре-
акция на общинските съ-
ветници, ще разберем на 
предстоящото заседание 
на ОбС. 

Какво в проектобю-
джета прави впечатле-
ние от пръв поглед? Ами, 
че толкова голяма поди-

гравка с видинлии не е 
правена с нито един до-
сегашен бюджет - дори и 
с миналогодишния. 

Защото с него кме-
тът иска окончателно да 
убие все още агонизира-
щия Видин. И, образно 

казано, 
да го положи в 

ковчег като соб-
ственоръчно за-
кове пироните. 

А тези от общински-
те съветници, които ня-
мат гражданска съвет, да 
засипят и утъпкат гроба. 
За цветя не е помислено, 
защото мисълта е: "След 
нас - и потоп (още пове-

че нали следва 2012 г.)"
Първото, което вед-

нага впечатлява, е чис-
лото на собствените 
общински приходи - 20 
282 902 лв. 20 милиона 
и четвърт при условие, 
че за току-що отмина-

лата година кметът успя 
да събере едва 13 и по-
ловина милиона лева!!! 
През нито една година от 
неговото кметуване нито 
веднъж не е успял да съ-
бере предвидените в бю-
джета му средства. Вина-
ги плануваните пари не 
се достигат с по няколко 
милиона лева. Затова 
той въобще и не си прави 
илюзията, че ще осигури 
тези пари през тази годи-
на, но си прави сметката 
как да изхарчи парите, 
които са свързани с дей-
ностите на неговото об-
кръжение. Също както 
се случи през току-що 
отминалата година - той 
плати четвърт милион на 
приближена фирма за 
неодобрен от общината 
проект, изхарчи половин 
милион лева за команди-
ровки, даде милиони ле-
вове за различни външ-
ни услуги, даде стотици 
хиляди лева на частния 
футболен отбор. В също-
то време не бяха асфал-
тирани улиците, не бяха 
поправени тротоарите, 
не бяха извършени ос-
новни и текущи ремонти 
на общинските сгради и 
училища, не бяха благо-
устроени междублокови-
те пространства и т.н. 

Въобще започ-
ва една кошмарна 
2011 година. 

Общинските съвет-
ници може да откажат да 
гласуват такъв налудни-
чав бюджет. Но това оз-
начава, че по закон в та-
кава ситуация те, докато 
не приемат какъвто и да 
е бюджет, остават без за-
плата, а кметът - не. Това 
му е и коз, за да ги дър-
жи изкъсо. Ще се подда-
дат ли, ще предпочетат 
ли дребните пари пред 
бъдещето на своите гла-
соподаватели, това ще 
разберем скоро.

В бюджета Ви-
дов е включил 
кредита, 

който се гласи да 
изтегли. Както разкри в. 
"НИЕ" още преди месец, 
заемът ще бъде теглен 
от „Търговска банка Д" 
АД - София. В края на 
миналата седмица от 
общинската пресслуж-
ба съобщиха, че Видов 
вече е подписал с нея 
договор,съгласно кой-
то сумата е 8 416 000 
лева. Община Видин ще 
ги връща 10 години при 
3,95 годишен лихвен 
процент. 3 260 000 лева 
от общия размер на за-
ема са предвидени за 
рефинансиране на пре-
дишен банков кредит на 
Общината. 

повечето об-
щински съветни-
ци, а и запозна-
тите граждани, са 
удивени от без-
грижието при те-
гленето на този 

заем. 
Първо тези три мили-

она и четвърт от стария 
кредит на Иван Ценов 
се изплащаха с осно-
вен лихвен процент от 
0,37. А Видов ги вкарва 
в новия кредит с 4% при 
това с още няколко годи-
ни удължено плащане. 
Само от това загубите са 
огромни!

Може би затова Ви-
дов в бюджета за тази 
година е фиксирал пла-
щане на 500 000 лева 
лихви. Иначе 3,95-те 
процента на 8 146-те хи-
ляди лева е "само" 321 
767 000 лева. Но не е 
известно дали ще има 
двугодишен гратисен 
период, който ще ощети 
общината с още 350 хи-
ляди лева. Така до края 
на кредита видинлии ще 
платят четири милиона 
лева само от лихви! 

Най-страшното е, че 
вероятно

кредитът няма 
да бъде ползван 
по предназначе-
ние!

Защото от тази годи-
на Конституционният съд 
обяви за законно банко-
вите сметки на общини-
те да бъдат блокирани 
от кредитори, спечели-
ли дела срещу община-

та. А тези неразплатени 
дългове, които Видов 
неразумно е натрупал, 
са над 5 милиона лева - 
говори се дори за 8 млн. 
В момента адвокатите 
на "Титан Север" чакат 
съдия-изпълнителят да 
им преведе първите 200 
хиляди лева, после - 
още 500 хиляди, потвър-
дени от всички съдебни 
инстанции. Други 700 
хиляди лева ще бъдат 
изтеглени по спечелено 
срещу общината дело за 
терен в града. Следват 
600 хиляди по трето спе-
челено на всички инстан-
ции дело, 100 хиляди по 
следващо (от синовете 
на убития Вълчо Вълчев) 
и т.н., и т.н.

С други думи щом 
парите от новия кредит 
бъдат приведени в смет-
ката на общината, съдия-
изпълнителите автома-

тично ще ги предадат на 
спечелилите дела срещу 
общината.

Всичко това трябва 
да е безпределно ясно 
на Видов. Но той не хае 
и води старопрестолния 
ни град към гибел. Ако 
и това не е садистично 
убийство на Видин!

еМилиЯ 
Георгиева

Новият бюджет и тегленето на 
кредит са фаталната крачка

Белоградчишкият кмет 
уреди хората си 

В списъка с преброители за 
община Белоградчик от общо 
61 души кметът Емил Цанков е 
вкарал 18 общински служители. 
Като се започне от секретаря на 
общината – Албена Бакалеева и 
секретарката му Анелия Емилова 
Цанкова, мине се през данъчната 
инспекторка Елеонора Георгиева 
и младшата експертка Мариа-
на Трендафилова и се стигне до 
кметските наместници на с. Са-
лаш  - Тонко Иванов и на с. Чи-
флик – Савина Василева.

Явно Цанков купува верност-
та на своите служители с дър-
жавни пари, като им подсигурява 
възможността за преброителната 
кампания да си изкарат по още 
една заплатка. Днес белоград-
чикчани се чудят дали уредените 
общински служители ще могат да 
си гледат съвестно задълженията 
в администрацията, докато броят 
населението. И това няма ли да 
наруши нормалното обслужване 
на жителите на града на скалите 
от общинската служба, което би 

трябвало да е основа цел на ръ-
ководството й. 

И докато общински служители 
носят две дини под една мишни-
ца, огромен брой безработни ще 
гледат към тях като палестински 
сирачета и ще чакат безнадеждни 
и омерзени следващото преброя-
ване след около десетина години. 
Тогава може и да се вредят сред 
преброителите. Защото няма как 
през 2021 година лицето Емил 
Цанков да бъде все още фактор в 
кметския кабинет на общината. 

В бюджета за 2011 г. кметът Видов 
иска да похарчи пет и половина милиона 
(5 402 098) лв. за външни консултации. 
Т.е. за неговите добре хранени софий-
ски и други консултантки, за юристи и 
всякакви други харчове за работа, която 
са некадърни да свършат назначените 
от него служители. И въпреки некадър-
ността им, Видов е предвидил видински-
ят данакоплатец да даде на общинската 
администрация (за заплати, възнаграж-
дения и осигуровки)12 491 390 лева!

Кметът на Видин Румен Видов иска всеки един 
работен ден от 2011 г. да харчи за краткосрочни 

командировки в чужбина по 1050,44 лв. 
За командировки в страната - "само" по 261,14 лв.

да, точно това иска 
да му гласува ОбС с 
новия бюджет: "коман-
дировки в страната - 68 
939 лв.; краткострочни 
командировки в чуж-
бина - 277 316 лв."

през 2010 година 
Видов имаше десетки 
командировки в стра-
ната и най-вече в чуж-
бина. Той със своята 

администрация похар-
чиха, за да не са на ра-
ботните си места във 
общината, над четвърт 
милон лева. Със съ-
щите пари по негови 
изчисления можеше да 
бъде извършен толко-
ва належащия основен 
ремонт на целия бул. 
"панония"!

но защо Видов да 
не иска такава тлъста 
"баница", след акто 
общинските съветни-
ци в края на годината 
му гласуваха изхарче-
ните пари за команди-
ровки през 2010-та: "в 
страната - 81 940 лв.; 
краткосрочни в чужби-
на - 458 746 лв." Това 

са парите, с които мо-
жеше да бъдат из-вър-
шени не един, а два ос-
новни ремонта на бул. 
"панония" - от надлеза 
до "Технополис".

да, Видовата адми-
нистрация профука над 
половин милон лева да 
хойка насам-натам по 
света и малко у нас. 
Същевременно никой 
не разбра какво допри-
несе за града кметът с 
тези командировки. но 
той обикаляше неумо-
римо европейските сто-
лици. Затова в. "ние" 
пусна вица: "другия 
месец кметът на Видин 
ще дойде на посещение 
в града".
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както и съпричастност 
към проблемите на тури-
зма.  

За всички стана ясно, 
че във Видин не остана 
бизнес, в хотелите от-
сядат минимален брой 
посетители, най-вече ко-
мандировани служители, 
в града няма никакво дви-
жение и в пика на криза-
та, ако ръководството на 
общината имаше поне 
малко съпричастност или 
съчувствие към бранша, 
трябваше да има съвсем 
различен  подход. 

Ситуацията е много 
драматична, защото об-
щина Видин е в изключи-
телно тежко финансово 
състояние не поради дру-
ги причини, а 

поради безотговор-
но управление 

в този и предишния 
мандат. Имам предвид не 
само и единствено кме-
та и неговата подчинена 
администрация, но и об-
щинския съвет като един 
вид мълчалив съучастник 
в декапитализирането на 
общината.  Всички виж-
даме какво става - кметът 
внася предложение в  об-
щинския съвет, съветни-
ците решават и му дават 
един вид  индулгенция, с 
която при всички случаи е 
оневинен, на решението 
се придава така нарече-

ното пред-
варително 
изпълне -
ние и вече 
няма връ-
щане назад. Това е една 
добре смазана машина, 
в която гражданите имат 
правото само да мълчат 
и да понасят последиците 
на взетите безумни ре-
шения,  гражданите имат 
думата само веднъж на 
четири години, но и тогава 
виждаме, че нямат собст-
вена воля. Това е пагубна 
тенденция в нашата дър-
жава и затова гледат на 
нас като на заден двор 
на Европейския съюз, 
за който май вече няма 
значение ще се дават ли 
пари, или не.   

Нека отново се вър-
нем на въпроса 

защо не се развива 
туризмът 

и защо няма  гости 
в хотелите и заведения-
та на Видин. Защото ту-
ризмът е една дейност, 
която изисква много ком-
плексни целенасочени и 
планирани  усилия и то 
за дълъг период от вре-
ме, изисква много воля и 
интелект от страна на съ-
ответните власти. Да раз-
вива туризъм в една об-
щина не е по силите само 
на туристическия бранш - 
собствениците на хотели 

и ресторанти се стараят и 
дават всичко от себе си да 
имат посетители - но не-
щата зависят основно от 
ръководството на града. 
То определя насоките на 
развитие, от него зависи 
какъв облик има градът, 
какво ще се предложи на 
туристите като обществе-
ни обекти за посещение и 
как (в какъв вид) това ще 
им се предложи. 

Хотелиерството е 
един много труден биз-
нес, чийто краен продукт 
съвсем не е нощувка в 
хотел или вечеря в рес-
торант или едно разглеж-
дане на замъка "Баба 
Вида". Крайният продукт 
на туристическото пред-
лагане е ОБЩО ДОБРО-
ТО  ВПЕЧАТЛЕНИЕ И 
ПРИЯТНО ПРЕЖИВЯВЯ-
НЕ, КОИТО ДА ТЕ НАКА-
РАТ ДА РАЗКАЗВАШ ЗА 
ТОВА, КОЕТО СИ ВИДЯЛ 
И ДА ГО ПРЕПОРЪЧВАШ 
ИЛИ ОБРАТНОТО - ДА 
СИ РАЗОЧАРОВАН И ДА 
НЕ ГО ПРЕПОРЪЧАШ. 
Защото логично след кон-
сумирането на даден ту-
ристически продукт идва 
споделянето на преживя-
ното - каквото и да е то. 

Едва ли някой се съм-

нява какви преживявания 
и впечатления споделят 
гостите на Видин. И това 
има най-малко връзка с 
усилията на всеки един от 
нас в бранша.    

Но градът умира и се 
стопява пред очите ни - 
трябва нещо да се напра-
ви, не може повече това 
положение да се търпи.  
Вместо да се предложи 
антикризисна стратегия, 
да се предложат облек-
чения за работодатели-
те особено сега, в 2011 
г., която вече обявиха от 
конфедерацията на ра-
ботодателите и индус-
триалците за година на 
фалитите, кметът вдига 
данъци и налози и  то без 
да се мисли какво ще ста-
не с тези, които трябва да 
ги плащат. Важното е на 
чиновниците да им вър-
вят заплатите. А на тури-
зма като дейност, която 
формира 18 % от брут-
ния вътрешен продукт на 
страната,  в община Ви-
дин още не се гледа сери-
озно - поне фактите това 
показват. 

Имаме да извървим 
още дълъг път, лошото е, 
че по този път ще вървят 
само тези, които оцелеят.

полицейски бюлетин
Разкрито престъпление
На 2 февруари в местността “Дортикум” в зем-

лището на с. Връв полицейски служители заловили 
двама жители на с. Куделин – А.Т. на 29 години и 
П.М. на 38 години, които с помощта на металотърсач 
извършвали незаконни изкопни дейности. По случая 
работи РУП-Видин, образувано е досъдебно произ-
водство.

Иззети цигари без бандерол
42 кутии цигари без бандерол откриха служите-

лите на реда в дома на В.Ц. на 58 години в с. Горни 
Лом, община Чупрене. Нередовната акцизна стока 
от марките “Капитал”, “Табакос” и “Бонд” е иззета. 
Митнически служители са съставили акт по ЗДСА.

Регионален говорител на МВР
Областна дирекция на МВР -Видин

Стартира информационна 
кампания за животновъдите

ГРАФик
инФОРМАЦиОннА кАМпАниЯ ЗА ЖиВОТнОВЪдиТе В ОБлАСТ Видин

 08.02.2011 г. – 16.02.2011 г.

Последните години са 
изгубени за Видин

От 08.02.2011 г. до 
16.02.2011 г. в общините 
на територията на об-
ласт Видин ще се прове-
дат информационни дни 
в подкрепа на дейността 
на животновъдите, съ-
общиха от областната 
пресслужба. Кампанията 
се организира по иници-
атива на областния упра-
вител Пламен Стефанов. 
Целта е да се разяснят 
правата и задълженията 
на млекопроизводителите 
и възможностите за адап-
тиране на стопанства-
та им към европейските 
стандарти за качество.   

В края на 2011 г. из-
тича определеният от Ев-
ропейската комисия срок 
за преструктуриране на 

млечните ферми в стра-
ната. От 1 януари 2012 г. 
няма да се разрешават 
изкупуването и преработ-
ката на сурово краве мля-
ко от ферми, които не са 
постигнали изискванията 
за сграден фонд и обо-
рудване.  

По време на инфор-
мационните дни видин-
ските животновъди ще 
имат възможност детайл-
но да се информират за 
условията и основните 
насоки за кандидатстване 
по програми в млечното и 
месното животновъдство. 
Те ще получат експертни 
съвети по изготвянето на 
проекти за финансиране 
на дейността им.   Мле-
копроизводителите ще 

бъдат информира-
ни за възможност-
ите по програмите 
за 2011 г. на ДФ „Зе-
меделие” и на други 
компетентни инсти-
туции.    

В срещите с 
животновъдите ще 
участват представи-
тели на Държавен 
фонд „Земеделие”, 
Областна дирек-
ция „Земеделие”, 
Областна служба 
„Съвети в земеде-
лието”, Районната 
ветеринарномеди-
цинска служба и 
Областното селе-
кционно звено във 
Видин.   

Информацион-
ните дни са отво-
рени за всички за-
интересовани лица 
– собственици на 
животновъдни фер-
ми и малки лични 
стопанства. 

Срещите ще се 
проведат последо-
вателно в общини-
те Видин, Димово, 
Ружинци, Чупрене, 
Белоградчик, Кула, 
Макреш и Брегово 
(съгласно приложе-
ния график). 

тории от кучетата, кои-
то препикават храсти и 
диреци, а за маркира-
ните от него суми, които 
общината ще взима на 
гражданите за паркира-
не). 

50 стотинки на час 
за паркиран лек автомо-
бил ще плащат видин-
лии, за товарните до 3.5 
тона пък ще са дължими 
по левче на 60 минутки. 
И тъй като за хиляди-
те коли на видинлии 
паркоместата няма да 
стигнат, за по-големи-
те зорлии общината 
предлага месечен або-
намент. Така, за да си 
запазят видинлии пар-
комястото за месец, ще 
трябва да си приготвят 
30 лева за лекото вози-
ло и 40 лева за товарен 

автомобил до 3.5 тона. 
Цените са за пар-

кингите, които са об-
щинска собственост и 
се управляват от пред-
приятието „Пазари и 
паркинги”. За отбеляз-
ване е, че приетите 50 
стотинки са на поло-
вината от цената, коя-
то досега на видинлии 
предлагаха частните им 
ползватели. Не бива да 
пропуснем обаче и мо-
мента, че стигането до 
паркингите общинска 
собственост никак не е 
приятно, тъй като ули-
ците са разбити. Сред 
общинските паркинги 
са този до ж.п. гарата, 
паркингът на ул. „Дунав-
ска”, до бившия търгов-
ски комплекс „Дружба”, 
срещу спортната зала, 
до „Пазар капия” и сре-
щу хотел „Ровно” (к-с 
„Съединение”).

50 стотинки 
паркомясто 
във Видин 
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До сряда можем да се 
преброим по интернет 

Необходимите за чужбина 
документите за образование се 

легализират „на едно гише”

В първите 60 часа от началото на електронното 
преброяване в България са преброени 

752 348 души, което е 10% от населението. 

Нека припомним, че 
информационна система 
„Преброяване” ще бъде 
активна на адрес https://
iscensus2011.nsi.bg до 
24.00 часа на 9 февруа-
ри, когато ще бъде спря-
на и на 10 февруари след 
08.00 часа ще започне 
класическото преброява-
не от анкетьори, което ще 
продължи до 20.00 часа 
на 28 февруари.

До трети фев-
руари относи-
телният дял на 
преброените по 
интернет във Ви-
дин бе 7,1.

Сред първите, пре-
броили се по интернет бе 
и областният управител на 
Видин Пламен Стефанов, 
който апелира към всички 
граждани на територията 
на региона да участват 
активно и добросъвест-
но в „Преброяване 2011”, 

както и да съдействат на 
преброителите, които ще 
посетят домовете им.   

За преброителната 
кампания в област Видин 
са определени  643-ма 
преброители и 203-ма 
контрольори. Всички те са 
подписали клетвени де-
кларации за опазване на 
личните данни на хората, 
които ще анкетират по 
домовете им. „За злоупо-
треба с индивидуалните 
данни законът предвиж-
да строги санкции”, казва 
Емилия Лазарова, дирек-
торка на Териториално 
статическо бюро – Видин. 

За да се пребро-
ите безпроблем-
но, ви предлагаме 
отговорите на 
най-често задава-
ните от хората 
въпроси?

Домакинство е: 

* едно лице, което 
живее в самостоятелно 
жилище, стая или част 
от стая и е на самосто-
ятелен бюджет;

* две или повече 
лица, които живеят в 
едно жилище или част 
от жилище и имат общ 
бюджет, независимо 
дали имат, или нямат 
родствени връзки.

Семейство 
образуват:
* съпрузи (в юридиче-

ски брак или съжителство 
без брак) без деца;

* съпрузи (в юридиче-
ски брак или съжителство 
без брак) с едно или ня-
колко никога не встъпва-
ли в брак деца, независи-
мо от възрастта им;

* един родител с едно 
или повече никога не 
встъпвали в брак деца, 
независимо от възрастта 
им.

* едно лице не фор-
мира семейство

Българи в 
чужбина:
Българските граж-

дани, които отсъстват 
от страната за по-малко 
от една година (т.е. за-
минали в чужбина след 
01.02.2010 г.) и се на-
мират в друго населено 
място в чужбина, поради 
командировка, на гости, 
на почивка, на лечение и 
др., се преброяват като 
временно отсъстващи. 
Не се преброяват бъл-

гарските граждани, които 
отсъстват от страната за 
повече от една година 
(т.е. заминали в чужбина 
преди 31.01.2010 г.). Те се 
преброяват в страната, в 
която живеят.

Студентите, незави-
симо дали в България или 
чужбина се преброяват в 
населеното място, в което 
учат, а учениците се пре-
брояват при родителите.

На какъв адрес се 
преброяваме:

При попълване на 
преброителната карта 

лицата посочват адреса, 
на който действително 
живеят, тоест обичайния 
адрес, независимо къде 
е адресната им регистра-
ция по постоянен или на-
стоящ адрес.

С една регис-
трация се пре-
брояват: 

С една регистрация 
се преброява едно жили-
ще и всички лица, които 
живеят в него. С един ва-
лиден имейл адрес може 
да се направи само една 
регистрация.

Няма загинали при пожари 
във Видин през 2010 г.

Близо 9 000 видинлии 
се преброиха по 

интернет преди уикенда

Легализирането на 
български дипломи, 
необходими за работа 
или продължаване на 
образованието в чужби-
на, вече ще се извърш-
ва само на едно място 
– в сградата на МОМН, 
съобщиха от министер-
ството.

Така процедурата се 
облекчава, като се въ-
вежда интегрирана услу-
га „на едно гише” между 
МОМН и МВнР. Гражда-
ните или техни предста-
вители следва да пода-
ват всички документи за 
процедурата в МОМН, 

като по служебен път се 
осигурява извършване-
то на услугата от МОМН 
и МВнР.  В сградата 
на МОМН служител на 
МВнР ще извършва ле-
гализацията.

Съгласно Хагската 
конвенция за премах-
ване на изискването за 
легализация на чуждес-
транни публични актове 
от 1961 г., единствената 
формална процедура, 
която може да се изисква 
за удостоверяване ис-
тинността на реквизити 
на официален документ, 
издаден от чужда дър-

жава, е прилагането на 
удостоверение от ком-
петентния за това орган 
на държавата, от която 
произхожда документът. 
Това удостоверение  е 
така нареченият „апос-
тил”, който се поставя 
върху самия документ и 
е по образец, посочен в 
Конвенцията.

В Република Бълга-
рия върху документите 
за образование „апос-
тил” се поставя от МВнР 
след предварителна за-
верка на образовател-
ния документ от МОМН.

8 656 жители на община Ви-
дин са се преброили по интернет 
до 4 февруари, съобщиха от об-
щинската пресслужба. Повече 
представители на женския пол 
са попълнили електронно пре-
броителната си карта –  4 401. 
Мъжете са  4 255. Общо пребро-
ените до последният ден от из-
миналата работна седмица бяха  
3 283, жилища – близо  3 200. 

За първите три дни от стар-
та на кампанията успешно реги-
стрирани в системата бяха поч-
ти 7 000 души от община Видин. 

Видин е на 15-то място от 
28 области във временните ре-
зултати, подадени от НСИ към 
дата 3 февруари. Над 7% от об-
щия брой на преброилите се бъл-
гари са жители на област Видин.

През 2010 г. поделе-
нията от Звено “Пожарна 
безопасност и спасяване”-
Видин участваха в лик-
видирането на 659 про-
изшествия. В сравнение 
с 2009 г. произшествията 
са намалели със 76 и това 
се дължи на по-малкия 
брой пожари с материал-
ни загуби през 2010 г. В 
обектите на икономиката 
и личната собственост на 
гражданите са възникнали 
138 пожари при 201 през 
2009 г. Пожарите в сухи 
треви и отпадъци са били 
365 (при 372 за 2009 г.).

Освен в ликвидиране-
то на възникналите пожа-
ри, огнеборците са реа-
гирали при 125 случая на 
аварийни ситуации, оказ-
ване на помощ и при осъ-
ществяване на дежурства 
с противопожарна техника 
(при 129 случая за 2009 
г.). Излизанията на лъж-
ливи повиквания са били 
31 (при 33 за 2009 г.).

Загинали при пожари 
през 2010 г. няма, постра-
дали са петима граждани.  

Най-често пожари са 
възниквали в следните от-
расли:

- жилищно стопанство 
– 38 пожара или 28% от 
общия им брой;

- водопровод канали-
зация и сметосъбиране – 
37 пожара, което е 27% от 
общия дял (това са пожа-

рите възникнали в пласт-
масовите контейнери за 
сметосъбиране);

- селско и рибно сто-
панство – 30 пожара или 
22% от общия брой на 
всички възникнали пожа-
ри; 

- транспорт склади-
ране и пощи - 18 пожара, 
което е 13 % от общия 
брой;

- търговия и ремонт – 
пет пожара или е 4 % от 
общия брой;

- преработваща про-
мишленост  – три пожара 
или 2% от всички;

- в отраслите Горско 
стопанство и Хотелиер-
ство и ресторантьорство 
са възникнали по два по-
жара, а в енергетика,  ад-
министрация и други дей-
ности по един.

Анализът на причини-
те за възникналите пожа-
ри през 2010 г. показва, 
че най-много пожари са 
възникнали вследствие 
проявена небрежност при 
боравене с открит огън - 
55 или относителен дял 
40%. Късо съединение е 
предизвикало 24 пожара 
или 17% от общия брой. 
В следствие на техниче-
ска и строителна неиз-
правности са възникнали 
21 пожара – 15%. По пет 
пожара са възникнали в 
резултат на детска игра с 
огън и неправилно полз-

ване на отоплителни и 
нагревателни уреди, а два 
поради самозапалване на 
вещества и материали. По 
един пожар  е възникнал  
в резултат на нарушена 
технология, природни яв-
ления, огнвеи работи и 
некачествен ремонт.  По-
жарите с неустановена 
причина са седем или  5% 
от общия брой.

Сравнявайки данните 
за отчетния период през 
годините се забелязва ус-
тойчива тенденция на на-
маляване на обслужените 
произшествия. Относи-
телният дял на пожарите 
в отраслите с висок про-
цент на възникване се за-
пазва устойчив като най-
често възникват пожари в 
отраслите жилищно сто-
панство и сметосъбиране, 
селско стопанство и транс-
порт. Високия процент на 
пожари в отрасъл смето-
събиране (51 за 2009 г. и 
37 за 2010 г.) се дължи на 
пожарите в пластмасови-
те горими контейнери на 
концесионера по почист-
ване на град Видин. Тези 
пожари се причиняват от 
небрежност и ниска про-
тивопожарна култура при 
изхвърляне на неизгасена 
сгур през есенно-зимния 
сезон.

Регионален говори-
тел на МВР

ОдМВР-Видин
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В хода на подготовката за новия сезон 
„Бдин” надиграва „Ботев” - Криводол

Районен съд – кула, Област Видин 
обявява 

прием на документи за заемане на една свободна щатна 
бройка за длъжността „държавен съдебен изпълнител”, 
при условията на чл. 68, ал.1, т.4 кТ.  кандидатите следва 

да отговарят на изискванията на чл. 162 от ЗСВ. 

Необходими документи за кандидатстване: 
молба, автобиография, свидетелство за съдимост, медицинско свидетел-

ство, документ за психично здраве, документи удостоверяващи трудов, осигу-
рителен и/или служебен стаж, декларация по чл. 162 ЗСВ, нотариално заверени 
копия от диплома за висше образование по специалност ”право” и удостовере-
ние за придобита юридическа правоспособност.

документите се подават в седмодневен срок от публикуване на насто-
ящата обява в сградата на РС- кула, обл. Видин, гр. кула, ул.” иван 

кръстев” №1, ет. 2, ст. №3, административен секретар.

Добрата физическа подготовка на футболистите на „Бдин” в начало-
то на подготвителния период е важна предпоставка за навлизането им в 
добра форма за новия състезателен сезон.

Интересът към подго-
товката на „Бдин”– Видин 
за пролетния сезон от 
първенството на Северо-
западната „В” група е мно-
го голям. Първото място 
от есента задължава фут-
болистите да се настроят 
на вълна професионален 
футбол. При това услови-
ята, при които се подгот-
вят - възстановяването, 
фитнес упражненията - 
действително са на ниво, 
надвишаващо значител-
но аматьорския спорт.  И 
ще бъде непростимо този 
обновен стадион (с добро 
тревно покритие, с модер-
ни съблекални, съдийски 
стаи и зала за прескон-
ференции) да обслужва 
и занапред двубои с по-
средствени отбори.

Много 
кандидати за 
фланелката на 
„Бдин”
Обикновено големите 

трансфери стават през 
лятото (в паузата между 
два шампионата), когато 
се знаят отпадналите и 
преминалите в по-горни 
групи отбори. Сега, сякаш 
долавяйки бъдещето на 
своите отбори, футболи-
стите търсят възможност 
за реализация в по-перс-

пективни състави. 
От Перник се завър-

на младият състезател 
Цветомир Тодоров, гол-
майсторът на „Бдин” в 
„Б” група с 9 точни попа-
дения. Той не можа да 
намери постоянно място 
в първодивизионния пер-
нишки отбор, но може да 
се утвърди със своите 
реализаторски качества в 
родния „Бдин”. 

След проблемите 
и неясното бъдеще на 
„Ботев”-Димово се завър-
на и стабилният защит-
ник Сашо Соколов - също 
основен състезател на 
„Бдин”, който дойде заед-
но с реализатора на „Бо-
тев” Борислав Войков. 

От втородивизионния 
отбор на Равда се за-
върна във Видин възпи-
таникът на „Бдин” Сашо 
Кирилов. Двама класни 
футболисти напуснаха 
„Локомотив” Мездра и ще 
търсят място в състава 
на „Бдин” – Сашо Ми-
ков и Петър Златков. От 
„Ботев” Враца в „Бдин” 
тренира един футболист  
с голям опит – Детелин 
Ченешков. За вратарския 
пост имаме още двама 
кандидати – Калин Иван-
чев и Венцислав Кръстев, 

като досегашният титуляр 
Здравко Милчев остава, 
а Николай Младенов ще 
бъде освободен. В по-
следните дни отново има-
ме и румънско присъст-
вие. Футболистът, изразил 
желание да играе с екипа 
на отбора, е 19-годишни-
ят Дан Валентин,  възпи-
таник на една от най-до-
брите футболни школи в 
Румъния (на университе-
та в Крайова), който играе 
като ляв защитник. 

В контролните 
срещи 
кандидатите за 
титуляри в 
„Бдин” трябва 
да докажат 
своите 
качества
Затова и в срещите с 

„Чавдар” – Бяла Слатина 
и с „Ботев” – Криводол 
треньорът Альоша Ан-
донов направи толкова 
много смени. В първата 
контрола с „Чавдар” – 
Бяла Слатина бдинци за-
губиха с 1:0 (като голът в 
89-та минута е отбелязан 
от Ивайло Самарджиев) 
на стадион „Ракета” – с. 
Бърдарски геран. Също 
при тежки условия (на 
стадион „Септември” в с. 
Краводер) на 2 февруа-

ри бдинци излязоха сре-
щу „Ботев” – Криводол. 
Двубоят премина много 
оспорвано и равностойно 
и завърши с победата на 
„Бдин” – 3:2. 

В тридесетата минута 
Николай Борисов открива 
резултата 1:0 за „Бдин”. 
Непосредствено след 
гола за нарушение в нака-
зателното поле на „Бдин” 
съдията Симеон Къчовски 
отсъжда дузпа, Петков 
реализира и изравнява 
резултата. Головете се 
редуват и в двете врати в 
началото на второто полу-
време. Чирпанов покачва 
резултата на 2:1, а в 70-та 
минута Любомир Цеков 
изравнява. Десетина ми-
нути преди края на сре-
щата една великолепна 
комбинация между двама 

от новодошлите футболи-
сти Петър Златков и Дете-
лин Ченешков завършва с 
победен гол във вратата 
на „Ботев” Криводол.

В събота (5 февруа-
ри)  на тренировъчното 
игрище на стадион „Бен-
ковски” бе насрочена 
срещата реванш между 
„Бдин” и „Ботев” Криво-
дол (подробности четете 
в следващия брой).   

Юбилей 
На 30 януари старши-

треньорът на „Бдин” Альо-
ша Андонов навърши 50 
години. По повод юбилея 
той бе поздравен сърдеч-
но от ръководството на 
клуба, от футболистите и 
много любители на отбо-
ра на „Бдин”. Всички те 
му пожелаха много здра-
ве, лично щастие и през 

юбилейната си година да 
изпълни успешно набеля-
заната цел – завръщане 
на „Бдин” в „Б” професи-
онална група. Това ще 
бъде още един връх в 
треньорската кариера на 
този етичен футболен пе-
дагог. Честит юбилей на 
Альоша и от редакцията 
на в. „НИЕ”.

ХАРи Яръмов

Приключи програма „Спорт за 
децата в свободното време”

Вече са проведени 
последните заниманията 
с подрастващите по про-
грама „Спорт за децата в 
свободното време” на Ми-
нистерството на физиче-
ското възпитание и спор-
та, по която „Видабаскет” 
реализира едногодишни 
дейности, съобщават от 
баскетболния клуб.

За периода 01.02.2010 
- 01.02.2011 г. специа-
листи от баскетболния 
клуб са водили по график 
ежеседмични безплатни 
занимания по начално 
баскетболно обучение с 
деца от различни възра-
сти. Проведени са общо 
172 спортно-тренировъч-
ни урока с четири групи 
деца по методика, разра-
ботена от Николай Колев 
– главен треньор във „Ви-
дабаскет”. 

Над 130 деца от поч-
ти всички училища, а през 
ваканциите и от други гра-
дове на страната, са се 
включили в заниманията. 
Интересът към програма-
та е много голям, както от 
деца, така и от родители. 
През летните месеци гру-
пите са нараснали до 50 
деца на ден, което е нало-
жило включването на до-
пълнителни специалисти 

за по-ефективна работа 
при началното обучение. 
Близо половината от деца-
та, които са взели участие 
по програмата на МФВС 
са продължили спортната 
си дейност като състеза-
тели в детско-юношеска-
та школа на „Видабаскет”. 
Някои от тях дори са за-
писали участие с отбори-
те по „мини баскетбол” в 
държавното първенство 
за подрастващи през този 
сезон.

Експерти от  МФВС 
са осъществявали цело-
годишен контрол относно 
спазването на графици-
те и осъществяването на 
дейностите, заложени в 
проекта на клуба, като 
са направени и няколко 
официални проверки. Не-
редности не са констати-
рани, дори е отчетен като 
положителен момент по-
големият брой ангажира-
ни деца и допълнително 
увеличената бройка тре-
ньори, за сметка на „Ви-
дабаскет”. 

За едногодишната ра-
бота по програма „Спорт 
за децата в свободно-
то време” баскетбол-
ния клуб е усвоил 9000 
лева целеви средства от 
МФВС, като последните 

10% от сумата 
ще получи след 
приемането на 
финасовия и 
съдържателен 
отчет.

Т р е н ь о р -
ското ръко-
водството на 
„Видабаскет” е 
удовлетворено 
от свършената 
работа и смята, 
че с реализира-
не на дейност-

ите по тази про-
грама до голяма степен 
са изпълнени нейните 
основни цели и задачи, а 
именно:

- подобряване физи-
ческата дееспособност и 
здравето на децата, чрез 
участие в ежеседмични 
спортни занимания през 
свободното им време;

-осигуряване на сво-
боден достъп на учени-
ците до спортната база 
за включване в безплат-
ни спортни занимания от 
квалифицирани специа-
листи;

- придобиване на 
първоначални знания 
за баскетболната игра и 
умения за нейното прак-
тикуване;

- разкриване на въз-
можност за селекция и 
откриване на талантливи 
деца с перспективи за 
развитие в баскетболната 
игра;

- използване възмож-
ностите на спорта като 
превенция срещу някои 
негативни явления в на-
шето ежедневие – агре-
сия, насилие, употреба на 
алкохол, цигари и нарко-
тични вещества.
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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

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.

бр. 10  7 - 9 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. „дунавска” №2
(бившето кафе „Роял”)

пРОдАВА 

иМОТи

продавам тухлени 
гарсониери в к-с „Химик”, 
ет.1 и ет.5, с гледка към 
Дунав, цена 25 000 лв. и 

двустаен, ет. 5 – 28 000 
лева; тел.: 0899 771 383, 
0879 329 052

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  разши -
рение, 73 кв.м – 40 000 
лв. и тристаен панелен 
в к-с „Александър Стам-
болийски” – 36 000 лв.; 
тел.: 094/ 600 481, 0899 
823 840

п р о д а в а м  а п а р -
тамент с Акт 16, ново 
строителство и къща с 
двор в Иново; тел.: 0888 
324 125

продавам изгодно 
тристаен тухлен апарта-
мент; тел.: 0878 334 034

продавам магазин на 
две нива, на търговска 
улица и офис (възмож-
ност за влизане в дълг); 
тел.: 0899 771 383

продавам терен в 
Ново село, в регулация, 
1,2 дка, с вода и до ток, 
цена по споразумение; 
тел.: 0889 334 449

Спешно продавам 
двустаен тухлен апарта-
мент в бл. „Лебед”, ет. 3, 
цена 33 000 лв., директ-

но от собстве-
ник; тел.: 0888 
348 384, 0877 
644 414

продавам 
къщи и пар-
цели на брега 
на р. Дунав в 
селата: Връв, 
Ново село, Ясен, Гомота-
рци, Кошава, Ботево; тел. 
0897 002 253 

продавам двустаен 
тухлен апартамент, 62 
кв.м, на замазка и шпак-
ловка, к-с „Бонония”; тел.: 
094/ 988 733

продавам апартамент 
115 кв.м в к-с „Христо Бо-
тев”; тел.: 0886 472 397

продава изгодно ма-
газин от 33 кв.м в ново-
построена сграда; тел.: 
0887 943 970

продавам двустаен  
апартамент в к-с „Баба 
Тонка”, бл. 1, ет. 6, от 
собственик; тел.: 0896 
681 235

продавам двустаен 
тухлен апартамент в кв. 
„Калето”, цена 35 000 
евро; тел.: 0895 617 074

продавам тристаен 
тухлен апартамент, иде-

ален център, 100 кв.м; 
тел.: 0885 617 783

продавам тристаен 
тухлен апартамент, 97 
кв.м, идеален център 
– 78 000 лв. и тухлена 
гарсониера в кв. „Кале-
то” - 34 000 лв.; тел.: 094/ 
600 481, 0899 823 840

продавам парцел в 
кв. „Калето” и етаж от 
къща на ул. „Цар Симеон 
Велики”, цена по догова-
ряне, от собственик; тел.: 
0898 467 881

продавам масивна 
къща и вила в един двор 
на ул. „Цар Симеон Вели-
ки”, самостоятелна къща 
в района на поликлини-
ката и етажи от къщи във 
всички райони; тел. 0899 
771 383, 0879 329 052  

продавам двустаен 
тухлен в к-с „Съедине-
ние” и панелни в к-с „Крум 
Бъчваров” и „Вида”; тел.: 
0896 672 942

продавам апарта -
мент в широк център, 
тухла, гараж, ново стро-
ителство, в недовършен 
вид – 40 000 лв.; тел.: 
0885 916 227

продавам гараж, гар-
сониера, двустаен и трис-

таен и къща,без посред-
ник; тел.: 0888 622 789

продавам къща в с. 
Градец, след основен ре-
монт; тел.: 0897 876 438

продавам тристаен 
тухлен, с таванска и га-
раж, до парк „Толбухин”, 
след основен ремонт; 
тел.: 0896 672 942

продавам тристайни 
тухлени апартаменти с га-
ражи, център - 85 000 лв., 
широк център – 73 000 
лв., к-с „Гео Милев”, к-с 
„Христо Ботев”, ет.1 и 
ет. 4; тел.: 0899 771 383, 
0879 329 052

продавам къща в 
с. Иново, за ремонт, с 
двор 850 кв.м; тел.: 0882 
631 029
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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.

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.

Търсим камериерки (от 
25 до 40 г.) за сезонна 

работа в хотел в Слън-
чев бряг; тел. 0897 994 

669; 094/ 600 348

продавам двустаен 
апартамент в идеален 
център (бл. „Прогрес”), 
хубав, от собственик; 
тел.: 0898 510 395

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

продавам гарсониери 
на  ул .  „Широк а ” ,  бл . 
„ И л ю ш и н ” ,  „ П л и с к а ” , 
„ К р у м  Б ъ ч в а р о в ”  и 
„Панония”;  тел. :  0899 
771 383, 0879 329 052

иМОТи кУпУВА

купувам селски къщи 
в област Видин; тел.: 
094/600 481, 0899 823 
840

купувам магазин от 
30 до 50 кв.м в центъра; 
тел.: 0878 334 034

купувам гараж в к-с 
„Крум Бъчваров”; тел.: 
0885 293 067

купувам тухлен апар-
тамент с гараж, може и 
къща с гараж; тел.: 0899 
421 374 и 094/644 723

иМОТи ЗАМенЯ

Заменям  нов мага-
зин 35 кв.м за тухлена 
гарсониера; тел.: 0887 
943 970

Заменям магазин 30 
кв.м за кола (джип) с 
доплащане; тел.: 0887 
943 970

дАВА пОд нАеМ

давам под наем рес-
торант „Колибите”; тел. 
0885 411 862

давам под наем дву-
стаен апартамент, на-
пълно обзаведен, в к-с 
„Крум Бъчваров”, ет. 1; 
тел.: 0885 281 487, 0897 
917 401

давам под наем по-
луобзаведен 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 нощув-
ка, 15 лв. на легло; тел.: 
0899 203 325

давам под наем дву-

стаен обзаведен апарта-
мент в София, без ТЕЦ, 
на пазара „Димитър Пе-
тков” – 350 лв., тел.: 0886 
845 175, 0888 397 664

давам под наем по-
мещение за лекарски 
или стоматологичен ка-
бинет, в близост до МЦ 
„Биомед”; тел.: 0898 441 
393

давам под наем /Про-
давам къща в идеален 
център с дворно място; 
тел.: 0898 441 393

давам под наем дву-
стаен, след основен ре-
монт, с изглед към р. 
Дунав, без посредник; 
тел.: 0892 066 767

давам под наем по-
мещение за адвокатска 
кантора или друг офис в 
близост до съда и НАП; 
тел.: 0898 441 393

дава под наем по-
мещение, подходящо за 
офис, магазин, студио – с 
климатик, парно, теле-
фон, кабел, изгодно; тел.: 
0887 943 970

давам под наем поме-
щение в идеален център, 
800 кв.м, с паркоместа; 
тел.: 0888 622 789

давам под наем гар-
сониера в центъра; тел.: 
607 484, вечер

давам под наем об-
заведена гарсониера и 
помещение за офис; тел.: 
0884 908 063

давам петно под наем 
за склад или магазин; 
тел.: 0899 203 325

давам под наем офи-
си, магазини и халета; 
тел.: 0888 622 789

давам под наем по-
мещение 14 кв.м в центъ-
ра, подходящо за офис, 
магазин, кантора и др.; 
тел.: 0897 908 838

давам под наем поме-
щение в идеален център 
за офис; тел.: 646 560

давам помещения 
под наем; тел.: 0888 622 
789

давам под наем га-
раж, помещението е под-
ходящо и за склад; тел.: 
0893 420 029

ТЪРСи пОд нАеМ  

Спешно търся гар-
сониера под наем; тел.: 
0887 019 188

Търся под наем обза-
ведена гарсониера; тел.: 
0895 825 879

РАЗни пРОдАЖБи 

продавам сух дървен 
материал – орех; тел.: 
09319/3511;  0898 718 
709

продавам  спешно 
пиано; тел.: 644 529; 0888 
933 236 

п р од а ва м  ва к у ум 
помпи за 100 крави – пъ-
лен комплект; тел.: 0893 
741 400

п р од а ва м  г ум е н а 
лодка – 150 лв.; тел.: 
0884 611 578

продавам  фуражо-
мелка на трифазен ток, 
двигател 3,2 кВт/ч, цена 
– по споразумение; тел.: 
0886 638 788

продавам чамов дър-
вен материал; тел.: 0888 
962 651

продавам запазени 
два фотьойла – 100 лв., 
две разтегателни маси 
(трапезна и холна) – 80 и 
50 лв.; тел.: 606 831, 0897 
043 252

продавам климатик, 
тенис маса, ел. мотори, 
лозарски колове; тел.: 
0887 462 136

продава тръбна ме-
бел – сепаре, столове 
и маси, професионална 
кафе машина с две гнез-
да; тел.: 0884 927 063

кУпУВА

Търся да закупя ту-
ристическо ремарке; тел.: 
0888 775 235

Търся да закупя ци-
гулка четвъртинка; тел.: 
0887 393 131

Търся да закупя кан-
тар до 100 кг; тел.: 0889 
334 449 

РАБОТА

Търсим продавачи на 

мартеници; тел. 094/640 
413, 0896 654 873

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 апар-
таменти; тел.: 0896 643 
277

Обра зована  жена 
търси работа – гледане 
на болен,  чистене на 
офиси, домове, гледа-
не на деца; тел.: 0893 
921 445

УСлУГи 

Счетоводни услуги 
и консултации, годишно 
приключване, данъчни 
декларации, регистра-
ция и пререгистрация на 
фирми; тел.: 094/600 481, 
0899 823 850

предлагам редовно 
и дистанционно обуче-
ние по английски език 
по програма; тел.: 0878 
590 774

евтини компютърни 
курсове, европейски сер-
тификати, обучение с ва-

учери; тел.: 600 381, 0882 
886 305, ecet-vidin.info

Възстановителен 
и лечебен масаж; тел.: 
0899 203 325

превоз на товари до 
2 тона в цялата страна 
на най-ниски цени; тел.: 
0898 622 122

изграждане и монтаж 
на промишлени и жи -
лищни ел. инсталации, 
достъпни цени; тел.: 0899 
203 325

Топлоизолация, ал-
пинист; тел.: 0897 908 
386

Шпакловка, боядис-
ване, преградни стени от 
гипскартон, окачени тава-
ни, теракот, фаянс, мра-
мор; тел.: 0883 493 209, 
0896 010 382

Шпакловка, постно 
и блажно боядисване, 
фаянс, теракот - цени 
достъпни;  тел . :  0882 
406 658

АВТОМОБили

прадавам/Заменям 
Мерцедес С220CDI, 2001 
г. за гарсониера с допла-
щане; тел.: 0898 718 710

продавам Мазда 232, 
дизел, ’93 г.; тел.: 0893 
225 622

продавам Фолксва-
ген Пасат – комби; тел.: 
0888 622 789

продавам Рено Лагу-
на в перфектно състоя-
ние; тел.: 0886 472 397

продавам Фолксваген 
LT - 1500 лв.; тел.: 0895 
194 404, 0876 502 343
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Времето 7 - 9.02

Вицове

бр. 10  7 - 9 февруари 2011 г.

Нивото на Дунав

до600лв.

При км 790, 20  - Видин ниво-
то на Дунав в края на седмицата 
бе 490 см., понижение с 10 см.

При км 833 ,60 - Ново село 
-  431 см., повишение с 15 см.

Температурата на водата – 
1,1°C.

Днес ще бъде предимно слън-
чево, максималните температури 
ще са до 12°, минималните ще са 
между 0° и 4°С. Скоростта на вя-
търа е от 2.5 до  4.5 м/сек., слън-
цето изгрява в 07:38 ч. и залязва 
в 17:48 ч. 

И във вторник ще бъде слънчево, дневните темпе-
ратури ще се покачат с няколко градуса и ще бъдат в 
интервала между 6° и 14°, а минималните ще са меж-
ду -1° и 1°. В сряда през деня времето ще остане без 
съществена промяна, минималните температури ще се 
понижат до - 2°.

Можем ли да изтрием лошите спомени?

Гаджето? Цветът на очите го издава какъв човек е 

Овен Само ще спечелите, ако 
прикриете умело нанесените ви обиди, осо-
бено ако осъзнавате, че тяхното споделяне 
ще ви е повече от вреда, отколкото от полза. 

Не попадайте в плен на страховете си, защото няма 
да се отразят положително на начина ви на мисле-
не и ще са сериозна пречка в общуването.

- Знаеш ли, Денке, 
ако аз бях на твое място, 
щях да си пусна...
J J J
Един бизнесмен 

много пъти се опитвал 
да измами данъчните, 
но никога не успявал. 
Веднъж обаче си забра-
вил в кабинета им едни 
50 000, и от тогава запо-
чнал винаги да успява.
J J J
Стратегическа греш-

ка допуснаха управлява-
щите в Египет, спирайки 
Интернет. Веднага толко-
ва безделници излязоха 
на улицата с искане за 
смяна на режима.
J J J
ББ има меча кожа 

пред камината. Мечката 
не е мъртва, просто я е 
страх да мръдне.
J J J
По случай празника 

(02.02) министри и депу-
тати от ГЕРБ си направи-
ха подарък по един iPad.
J J J
- Защо Трифон Заре-

зан е на 1 Февруари и на 
14 Февруари?

- Защото човек труд-
но намира пари да пие 
повече от 14 дни подред.
J J J
Млад шейх в родил-

ния дом гледа през стък-
лото новородените в го-
ляма зала. Медицинска 
сестра минава и го пита:

- Ваше Височество, 
кое е вашето?

- Първите два реда.

Телец Ще ви се налага да се 
борите срещу нежеланието на прякото ви 
обкръжение в службата да ви подкрепи в 
започнатите от вас инициативи. Добре е на 

първо място да изясните отношенията си с тях, ако 
искате те да бъдат по-топли от обикновено. Дейст-
вайте с ентусиазъм. 

Близнаци Не отлагайте твърде дъл-
го сроковете, които са ви поставени за при-
ключване на част от служебните ви ангажи-
менти. Не започвайте внезапни промени от 

личен характер. Контролирайте прекомерната си 
заетост, защото околните няма да са особено толе-
рантни. 

Рак По-голямата част от вас 
сериозно ще обмислят конкретна промяна 
от личен или делови характер. Мнозина ще 
дадат за първи път израз на желанието си 

за коренна промяна в стила си на живот. В любовта 
не се срамувайте от силните чувства, под чието вли-
яние сте в последно време. 

лъв  Почти всички от знака ще 
са настроени оптимистично и ще горят от 
желание да се захванат по-сериозно с ра-
ботата си. Бъдете внимателни и не се зае-

майте със странични дейности. Не се натоварвай-
те с няколко неща наведнъж. Избягвайте рисковете 
и премисляйте добре всеки ход. 

дева  Стремете се към спокой-
ствие. То ви е нужно, за да придвижите де-
лата си напред и да поставите здрави осно-
ви на вашата работа. Спокойно можете да 

прехвърлите рутинните си задължения на колегите, 
а вие да се откъснете за малко от служебното на-
прегнато ежедневие.

Везни Наложително е да използ-
вате възможностите и професионалните си 
умения, за да постигнете желаната реализа-
ция. Засилена ще е поддръжката ви от стра-

на на близък приятел, делови партньор или интим-
ната ви половинка. Бъдете особено внимателни при 
инвестиране на личните си спестявания. 

Скорпион Всичко, с което започнете 
да се занимавате, ще ви се удава с лекота. 
Ще печелите възхита от околните благодаре-
ние на качествата и знанията. Необходимо 

е да намалите темпото на работа, като използвате 
свободните часове за пълноценен отдих в компани-
ята на любимия и членовете от вашето семейство. 

Стрелец Опитайте да структурира-
те така програмата си, че да имате време за 
рутинните си ангажименти в службата и за за-

бавления. Не се оставяйте на съдбата, когато става 
въпрос за отношенията ви с интимната половинка. 
Опитайте се да се освободите от предразсъдъците, 
под чието влияние се намирахте дълго време.

козирог Ще ви владеят емоции 
и дела, свързани с дома ви, брачния парт-
ньор, приятели и колеги. Тъй като наистина 

звездите ви дават голяма енергия и практичен ум, 
опитайте се да ги ползвате конструктивно при кон-
тактите си, особено с най-близкия човек до вас. Там 
именно не започвайте разправии. 

Водолей Основните ви ангажимен-
ти според звездите са в областите на про-
фесионалните ви и партньорските контакти. 

Вашите емоции и дела ще са свързани естествено 
освен с кариерата и с дома и партньора. В професи-
оналната сфера използвайте интуицията си, когато 
става дума за сложни проблеми. 

Риби Не разчитайте само на ра-
ботоспособността си, а потърсете и нестан-
дартни подходи. Можете да свършите доста 
работа, ако се концентрирате. Във финансо-

вите ви дела се очертават промени, но не изпревар-
вайте събитията. Много от споровете и конфликтите 
между вас и партньорите ви ще бъдат изгладени.

За повечето хора 
лошият спомен пред-
ставлява нещо като ви-
део, записало перфект-
но всички изображения, 
звуци и усещания. Това 
филмче можем да си 
пускаме отново и от-
ново в собственото ни 
съзнание. 

Учените отриха на-
чин, чрез който можем 
да променим опреде-
лени видове спомени и 
да ги заснемем наново 
и прожектираме така, 
както правим с домаш-
ното видео.

По-конкретно те из-
следвали методи, как 
да променим спомена 
за страх. 

В началото на XXI 
век, изследователи 
от университета в Ню 
Йорк открили, че могат 
да изтрият страховити-
те спомени на плъхове-
те. Това станало, като 
първо опитните живо-
тинки били умишлено 
изплашени, след което 
лошият спомен им се 
напомнял периодично, 
като в същото време 
плъховете били трети-

рани с химикал, който 
потиска създаването на 
протеини в мозъка.

Третирането на хо-
рата с повечето от тези 
методи не е безопасно. 
Все пак учените от САЩ 
наскоро докладвали за 
това, че могат да по-
стигнат подобни резул-
тати и при хората, из-
ползвайки неинвазивна 
техника, наречена „уп-
ражнения за изчезва-
не“.

За сега само за спо-
мените, свързани със 
страхове, е доказано, 

че могат да се повлияят 
от промяна. Установено 
е още, че споменът за 
страх, както помненето 
на други високоемоци-
онални моменти засяга 
различна част на мозъ-
ка, наречена амигдала-
та. 

По време на експе-
риментите не всички 
спомени за дадено съ-
битие изчезват навед-
нъж, а по-скоро усеща-
нето за страх в тях се 
изтрива или променя до 
неузнаваемост. 

погледнете очите на новото си гадже, за да разберете какъв човек имате насреща.
Зелени - винаги тряб-

ва да мислите как се об-
личате, защото това са 
хора, които мразят 
н е б р е ж н о с т и т е . 
Ако любимият ви 
човек е семеен, не 
се надявайте да се 
превърнете от лю-
бовница в съпруга. 
Зеленооките са с 
малко суров харак-
тер, но на тях може 
да се разчита във 
всяко отношение.

Кафяви - ако 
имате нужда от чо-
век, за който вашата 
любов да е необхо-
дима като въздуха, 
изберете кафявите 
очи. Все пак имайте 
предвид, че това са 
хора, които не оби-
чат да бъдат крити-
кувани и искат вся-
ка тяхна прищявка 
да бъде изпълнена 
на мига. 

За да си спес-
тите караниците, 
поемайте вината за 

всяко нещо, което е сто-
рил. Дори да е лудо влю-
бен в момента, той ще 

ви се отдаде с цялата си 
страст и дори можете да 
изместите законната му 

половинка, ако е обвър-
зан.

Сини - обожава аван-
тюрите и привлича 
с огъня, който гори 
в него. С течение 
на времето обаче 
именно тази пла-
менна енергия, ко-
ято ви е привлякла 
към него, започва 
да ви отблъсква. 
Синеоките са иде-
ални за любовници, 
но в ежедневните 
отношения може да 
се стигне до непри-
ятна рутина. 

Понякога обаче 
се случва така, че 
от пламенни любов-
ници те се превръ-
щат в най-благите 
съпрузи, затова 
помислете, преди 
да скъсате с прите-
жателя на честните 
сини очи.

Пъстри - те ви 
подсещат, че нова-
та ви страст е типи-
чен Дон Жуан.


