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Да събудим всички от зимния сън

- С толкова 
магистрали без 
работа няма да 
останем.

ИреНА 
Александрова

След няколко неспо-
лучливи опити за изгот-
вяне на документация, 
стана известно, че кметът 
на Видин вече е подписал 
договор за изтегляне на 
заем от „Д банк”. Това ста-
на след като мнозинство-
то от общинските съвет-
ници бяха заставени от 
централата на управлява-
щата партия да гласуват 
да се изтегли  инвестици-
онен кредит само месеци 
преди изборите.

Това искане бе напъл-
но необосновано, защото 

и досега липсва анализ на 
възможността на община-
та да връща взетите кре-
дити и не е ясно за какво 
ще се похарчат парите. 
Щели да рефинансират 
предишния  кредит (който 
е няколко пъти с по-изгод-
ни условия от новия) и да 
направят вход и ремонти-
рат улица в квартал „Нов 
път”, както и да извършат 
ремонти на неизвестно 
как подбрани улици и тро-
тоари в града. Разбира 
се, със заема трябва да 
се поправят и сградите 

на кметствата по селата, 
защото Видов бе неспо-
собен да осигури предви-
дените в бюджета за това 
пари. Въобще 

да се смееш ли, да 
плачеш ли 

– има ли разумен 
човек да предлага да се 
тегли кредит в мандат на 
криза, при огромна свръх-
задълженост на общината 
с вече съществуващите 
многомилионни задълже-
ния и при системно неиз-
пълнение на приходната 
част на общинския бю-
джет. 

В казуса с новия кре-
дит самите съветници 
по мое мнение  изиграха 
много  негативна роля, за-
щото отначало повечето 
се кълняха, че кредитът 
няма да мине, че трябва 
да са си изгубили ума, 
да дадат толкова пари в 
ръцете на Видов – про-
тив бяха и от групата на 
ГЕРБ. В последния мо-
мент вкупом се прегърна-
ха и взеха, че гласуваха 
предложението. Видин-
лии така и не разбраха, 
че с гласовете на техните 
избраници, наглед кротки 
и безобидни,  общината е 
заробена за много години 
напред, защото е очевид-
но, че тя всеки момент ще 
фалира.

Въпросът обаче е да 

204 години от кончината 
на Осман Пазвантоглу

Пътят към Ада всъщност не 
един, а са два пътя. Единият е по-
крит с добри намерения, а другият 
с правителствени обещания.

През не особено 
дългия си живот (Осман 
Пазвантоглу умира на 49 
години) видинският вла-
детел извършва и много 
добри дела за благото на 
своите „поданици". Тези 
дела натежават повече, за 
да остане името му редом 
до имената на останали-
те изтъкнати граждани на 
Видин.

Като всеки „правове-
рен", искрено вярващ в 
Аллаха, Пазвантоглу счи-
та, че най-богоугодното 
дело на мюсюлманина 
е да съгради чешма, за 
да може да се ободря-
ва всеки човек. Затова в 

крепостта и из целия Ви-
дин били изградени много 
чешми и кладенци. Някои 
от тях се отличавали с 
монументални украси в 
богат ориенталски стил. 
Осман разпоредил да се 
изгради и голямо водо-
хранилище, от което през 
знойните летни дни да се 
раздава лед безплатно на 
бедните и срещу мини-
мално заплащане - на бо-
гатите. Оценявайки този 
голям жест на владетеля, 
унгарският пътешестве-
ник Феликс Каниц пише: 
"Трябва човек да е жи-
вял известно време сред 

Четири платени паркинга 
ще заработят идната 
седмица във Видин 

Общинските съветници не определиха 
таксите за „паркиране” на велосипеди.

На 14 февруари четири от общински-
те паркинги стават действащи, съ-

общи за в. „НИе” управителят на ОП 
„Пазари и паркинги” Ласко каменов.

Нека припомним, че 
преди дни видинските 
общински съветници оп-
ределиха таксите за пар-
киране на едно паркомяс-
то - 50 стотинки на час за 
паркиран лек автомобил 
и 1.00 лв. за товарните до 
3.5 тона, както и цените за 
месечен абонамент – съ-
ответно по 30.00 и 40.00 
лв.

През 2010 година 
общинското предприятие 
„Пазари” бе преобразу-
вано с решение на Об-
щински съвет – Видин в 
ОП „Пазари и паркинги”. 
Действията в тази насо-
ка започват през юли м.г., 
когато общината решава, 
че трябва да възстанови 

собствеността си върху 
паркингите. Причината, 
за което, според управи-
теля на предприятието, 
е, че договорите на нае-
мателите са изтекли през 
месец май 2010 г. и наем 
не се плаща.  От месец 
май започва и борбата 
на доскорошните наема-
тели да останат на пар-
кингите (кой колкото може 
повече месеци), което е 
доста апетитно, защото 
с левче на час и никакви 
вложения разполагането 
с двадесет паркоместа си 
е изгоден бизнес, от който 
никой не би се отказал. 

В същото време 
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се приберат парите.  За-
щото идват избори и то-
гава няма значение кой 
доволен и кой недоволен 
от управлението на Ви-
дов и на ГЕРБ във Видин. 
Въпросът е при кого са 
парите 

– по стара българска 
традиция в когото са па-
рите, той ще взема и из-
борите. Е, има и изключе-
ния, но то не са избори, а 
нещо друго… 

Питат ме: „Новият 
кредит, който ще изтегли 
ръководството на общи-
ната няма ли да подобри 
възможностите за тури-
зъм и да създаде нови 
възможности, както обе-
ща кметът?” 

Аз лично не му вяр-
вам, защото виждам как 
се отнася към съществу-
ващите градски паметни-
ци на културата, които по 
негово време се превър-
наха в гробници. Самото 
предложение за кредит за 
мен като юрист е много на 
ръба на закона и аз имам 
силни опасения относно 
законността и на намере-
нията, и на реализацията. 
Защо ли?

Първо: 
кредитът се те-

гли зад гърба на 
хората. 

Общественото му об-
съждане беше пародия, 
защото на него присъст-
ваше единствено доведе-
ната от него администра-
ция, която мълча като 
риба.  Ето затова трябва-
ше Видов да направи ре-
ферендум и да запита ви-
дински граждани:  „КАТО 
ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ 

ОБЩИНА ВИДИН ВЕЧЕ 
ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ В 
РАЗМЕР НА 6-8 МИЛИ-
ОНА, СЪГЛАСНИ ЛИ СТЕ 
ДА ИЗТЕГЛИМ ОЩЕ  8,5 
МИЛИОНА ЛЕВА?” 

На, той направи ре-
ферендум да види дали 
Видин иска университет. 
По същата логика може-
ше да направи референ-
дум  по въпроса „ИСКАТЕ 
ЛИ ДА ПЛАЩАТЕ ПО-
МАЛКИ ДАНЪЦИ?”.  Че 
то и да искаме – той нито 
ще направи университет, 
нито ще намали данъци-
те. Същото е с кредита 
-  ако кметът и съветни-
ците поне бяха тръгнали 
по улиците да анкетират 
хората, щяха такива бла-
гословии да им теглят, че 
да им дадат да разберат 
колко гражданите са съ-
гласни да се теглят кре-
дити на техен гръб.

Още тогава чрез вест-
ник „НИЕ” аз категорично 
се противопоставих на 
предложението за креди-
та и сега отново поддър-
жам, че грубо се погазва 
както  волята на видин-
ските избиратели, така и 
на волята на законодате-
ля.

С промените в Зако-
на за държавния бюджет 
за 2011 г. правителството 
и парламента направиха 
опит 

да спрат вълна-
та на предизбор-
ното теглене на  
кредити от кмето-
вете. 

Това стана по две ли-
нии - въведе се забрана 
да се тегли нов кредит 9 
месеца преди изборите и 
беше редуциран разме-
рът на допустимия кредит 

от 25 процента на 15 про-
цента от  изпълнението 
на последния общински 
бюджет. Така че във Ви-
дин  напълно пренебрег-
наха нормата и духа на 
закона и си гласуваха да 
се тегли 8,5 милиона кре-
дит, който при всички слу-
чаи ще се окаже толкова 
инвестиционен, колкото и 
предишният изтеглен от 
Ценов кредит от 3 мили-
она, който  беше опукан 
предизборно. И отново се 
питам – защо съветниците 
допуснаха това очевидно 
незаконосъобразно пред-
ложение да се превърне в 
решение, след като в този 
ОбС има доста юристи и 
икономисти, защо тези 
хора си заплюха лицата и 
дипломите! 

Всеки един от тях е 
наясно, че община Видин 
вече се намира в кредитен 
преразход с предишния 
кредит и всички ликвидни 
и изискуеми плащания, 
които има да обслужва, 
включително подновена-
та възможност за прину-
дително изпълнение за 
нейните задължения. Щях 
да проявя разбиране, ако 
част от кредита беше за 
покриване на задължения 
към видинския  бизнес, 
които са вече много мили-
они лева, а те ще ремон-
тират сгради на кметства 
по селата. Не, всичко това 
е като 

някакъв кошмарен 
сън, от който ние във 
Видин трябва да се съ-
будим

 – това не може 
да е истина.

И понеже не всички 
спят дълбок зимен сън, 
както им се иска на на-

шите избраници, аз мога 
да уверя, че с група буд-
ни граждани подготвяме 
сезирането на всички 
отговорни институции в 
държавата за очевидна-
та безстопанственост във 
Видин и незаконното ре-
шение за теглене на нов 
кредит, от което, убедена 
съм, че ще произлязат 
интересни последици за 
овластените лица.  

Вижте, една от при-
чините не само хотелите 
и заведенията във Видин 
да са празни, а и цялата 
икономика на града да 
запада, сигурно е отшу-
мяващата световна фи-
нансова криза. Но по-ва-
жната причина е 

кризата от дъл-
ги години на лич-
ната доблест и на 
почтеността на хо-
рата в управлени-
ето на града. 

Не само това – липс-
ва нормален мисловен 
процес, липсва интелект 
при управленските реше-
ния. Примерите за това 
са във всички посоки. Но 
ще дам само един – тури-
змът. Туризмът е дейност, 
която изисква комплексни 
и целенасочени усилия за 
дълъг период от време, 
изисква много воля и же-
лание за работа от страна 
на общинската власт.  Ту-
ризмът е важна дейност 
за портфейла на всяка 
община със стратегиче-
ски дадености, каквато 
е община Видин - да не 
забравяме, че в нацио-
нален мащаб туризмът 
формира 19 % от брутния 
вътрешен продукт. 

крайно време 
е да проумеем, че  

туризмът е силно 
перо в общинския 
бюджет и от него 
много може да се 
печели. 

Лошата новина за 
крадците на обществени 
средства е, че парите от 
туризма трябва отново да 
ги реинвестираш за тури-
зъм – тези пари не можеш 
да ги сложиш в джоба си 
или да ги похарчиш за 
друго. Това е моето прос-
то обяснение защо към 
развитието на туризма 
във Видин интересът от 
страна на общинските уп-
равници е  слаб.  

Спомняте ли си, че 
през лятото бяха залове-
ни крадците на герба на 
града и още на същия ден 
полицията предаде този 
герб на общината. Вече 
половин година няма кой 
да го постави на място-
то му на Стамбол капия, 
където стои от февруари 
1930 година. Дори за ду-
ховния празник на Видин 
не го поставиха – а може 
би вече е изчезнал и от 
община Видин. Самата 
Стамбол капия, която е 
паметник на културата 
от национално значение, 
е превърната на град-
ска тоалетна. Имаше 
монтирано декоративно 
осветление, за което се 
похарчиха сериозни пари 
от предишната управа, а 

сега тази дори не подме-
ня изгорелите електри-
чески крушки на капия-
та. Резултатът е тъжен 
– този уникален обект от 
османско време, както и 
другите капии в града са 
доведени до пълна разру-
ха в последните няколко 
години. И ще ми говорят 
небивалици – спечелили 
европейски проект за въз-
становяване на стария 
крепостен зид -  ако ги 
интересуваше развитието 
на града защо пропадна-
ха тези паметници, защо 
затвориха  „Кръстатата 
казарма”? Защо пред  
„Баба Вида” туристите 
са посрещани от просе-
щи циганчета от близкия 
коптор, чийто горд соб-
ственик е отново община 
Видин. Защо няма инфор-
мационни табели? Защо 
няма тоалетни? 

ЗАЩО ВЕЧЕ СЕ СТО-
ПЯВА ГРАДЪТ?!! 

Все въпроси, въпро-
си, а отговори не се чуват, 
защото видинският кмет 
и неговите приближени 
са се оградили от хората 
с такъв дебел крепостен 
зид, през който  не мина-
ват ни думи, ни вопли,  ни 
стон.  

А на всички нас от Ви-
дин ни остава да чакаме 
есента, когато ще пребро-
им не само пилците, но и 
човеците.

Да събудим всички от зимния сън

интересът на общината, ко-
ято и без това има големи 
задължения и се нуждае от 
всеки възможен финансов 
ресурс, който може и сама 
да си осигури, е различен. 

„Тук, на пазара има 20 
паркоместа – дава Каменов 
за пример паркинга на цен-
тралния градски пазар. - По 
1.00 лв. са двайсет лева, 
четири пъти да се напълнят 
клетките, това са 80 лева, 
по тридесет дена, всеки 
може да си направи смет-
ката, колко пари могат да 
се изкарат. А разходите са 
никакви - паркингите нито 
са подържани, нито са чис-
тени, нито са маркирани, 
абсолютно нищо. Просто 
идваш и започваш да съ-
бираш при. При това, може 
да се каже, че не плащаш и 
наем, защото наемът беше 
толкова „висок”, че беше 
чак “непосилен” - 135 лева 
(с включено ДДС) за 20 
паркоместа е трябвало да 
плаща охранителна фирма 
“Сова -7”. Затова имаше 
такава съпротива от страна 

на фирмите, които съби-
раха пари от паркиране на 
автомобили”.  

Включването на уп-
равлението на паркингите 
към пазарите е естествено, 
защото още преди годи-
ни това е сторено и ОбС-
Видин е взел решение, с 
което на предприятието е 
предоставил за стопанис-
ване не само централния 
и кварталните пазари, но и 
7 паркинга. А с поемането 
на поддръжката и управле-
нието им от ОП „Пазари и 
паркинги” общината ще 
има възможност да вкарва 
всеки месец в общинската 
хазна не смешно ниските 
наеми, а всеки половин лев 
на час, платен от видинлии 
в рамките на работния ден. 

Така от началото на 
следващата седмица че-
тири от  паркингите, които 
са готови, ще запознат да 
функционират, след като 
в края на тази седмица се 
очаква да бъдат поставени 
навсякъде необходимите 
за целта знаци. Маркира-
ните, които вече могат да 

бъдат действащи, са пар-
кингът до ж.п. гарата,  на 
ул. „Дунавска”, до бившия 
търговски комплекс „Друж-
ба”, както и този до „Пазар 
капия”. Останалите, които 
влизат в списъка на общин-
ското предприятие и ще 
заработят по-късно са пар-
кингът срещу спортна зала 
„Фестивална”, срещу хотел 
„Ровно” (к-с „Съединение”) 
и до пазара (от страната 
на РВМС).  Събирането на 
таксите (първоначално на 

билетчета от по 50 ст.) и 
охраняването на автомо-
билите за 7-те паркинга в 
рамките на работния ден 
ще поемат 8 души. След 
18.00 часа паркирането ще 
е абсолютно безплатно. За 
работещите в близост до 
паркингите е предвидена 
възможност да ползват слу-
жебен абонамент, за който 
ще се сключват договори. 

Нормалното функцио-
ниране и поддръжката на 
7-те паркинга е само стъпка 

към създаването на цялост-
на организация на движени-
ето, казва Каменов.  „През 
септември м.г. ОбС-Видин 
прие тази идея, гласуваха 
я, утвърдиха така наречена-
та организация, утвърдиха 
паркоместата, паркингите, 
които ще бъдат платени в 
град Видин. – казва упра-
вителят на общинското 
предприятие. - Утвърдиха 
организацията, според ко-
ято ул. „Цар Симеон Вели-
ки” ще бъде еднопосочна, 
а по ул. „Ботева” ще върви 
трафикът на автомобили в 
обратната посока.”

Нека припомним, че 
Общински съвет - Видин 
прие и идеята за обособя-
ването на така наречената 
„Синя зона”. Което позволя-
ва и на улиците (влизащи 
в зоната) да се направят 
паркоместа, за които ще  
бъде въведено SMS-парки-
рането. За целта навсякъде 
ще има необходимата мар-
кировка, а за да се избягват 
нарушения общината може 
в скоро време да се сдобие 
и с паяк. 

Четири платени паркинга ще заработят идната седмица във Видин  „Синята зона” на Ви-
дин ще е тази, в която има 
създадена организация 
за оптимизиране и обезо-
пасяване на движението 
в града и тя ще обхваща 
всички възлови улици, но 
не и пресечките им. Така в 
„Синята зона” ще попаднат 
ул. „Ботева”, бул. „Панония”, 
ул. „Цар Симеон Велики”, 
ул.”Цар Александър II”, но 
не и малките квартални 
улиците и междублоковите 
пространства. 

Дали общината ще се 
справи с всички предвидени 
промени в организацията на 
движението до края на този 
мандат, само времето ще 
покаже. Ще покаже и кмет-
ският екип ще съумее ли да 
използва целесъобразно 
(т.е. законно) парите, които 
ще изкара от паркирането 
на видинлии. Общинарите 
не бива да забравят и че е 
необходимо новата органи-
зация да е съобразена със 
законите. Защото това не 
трябва да бъде поредното 
средство за обиране на ви-
динлии от властта. Защото 
не това трябва да е целта, а 
подобряването на движени-
ето в града. 

От ОП „Пазари и паркинги” старателно 
са очертали клетките на този паркинг, но 
кметът трябва да обясни как колите ще пар-
кират, след като в клетките са разположени 
бетонни блокове и кашпи.
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Трябва да проявим високо гражданско съзнание и 
да се включим в преброяването

Това е мнението на Емилия Лазарова, директор 
на Териториално статистическо бюро – Видин: 

„НИЕ”: Г-жо Лаза-
рова, вчера вечерта (9 
февруари) приключи 
възможността за пре-
брояване по интернет, 
подсетете видинлии 
какво ще се случи оттук 
нататък в кампанията. 

Лазарова: Нека при-
помним, че преброяването 
ще протече в два етапа. 
Първият от тях бе  пребро-
яването чрез електронен 
въпросник по интернет, 
който стартира на 1 фев-
руари и приключи на 9-ти 
февруари в 24.00 часа. 
Днес (10 февруари) от 8.00 
часа тръгват преброители-
те по домовете, които по  
познатия ни начин, с хар-
тиените въпросници, ще 
интервюират видинлии, 
така както се е случвало 
досега. И това ще про-
дължи до 20.00 часа на 28 
февруари.

„НИЕ”: Кое по ред е 
тазгодишното пребро-
яване за видинлии след 
Освобождението?

Лазарова:  Това е 
17-то преброяване на 
населението в България 
от създаването на Бъл-
гарската статистика, като 
държавна институция. 
Първото преброяване се 
е провело през 1881 годи-
на, което показва от каква 
изключителна важност за 
държавното управление 
е информацията относно 
броя и структурата на на-
селението. 

„НИЕ”: Но за първи 

път се преброяваме 
като живеещи в страна 
членка на ЕС.

Лазарова:    Да. Ново-
то е, че за първи път ще се 
проведе преброяване във 
всичките 27 страни членки 
на ЕС и Българи е първа-
та страна, която старти-
ра своето преброяване. 
Освен това България е 
първата страна в Европа, 
която провежда електрон-
но преброяване. До този 
момент никой не е правил 
такова нещо. Много малко 
държави преминават към 
такъв тип броене и освен 
България те са още шест – 
Великобритания, Испания, 
Португалия, Естония, Лит-
ва, Малта. 

„НИЕ”: Каква е оцен-
ката Ви за преброяване-
то по интернет, което 
бе възможно до вчера?

Лазарова:  Отчитам 
го като един голям успех 
за Националния статисти-
чески институт, тъй като от 
никъде не е черпен опит 
по въпроса и както са се 
убедили всички, система-
та работеше много добре, 
след леки смущения от 
първия ден, които бяха по 
чисто технически причини 
и бяха отстранени.  

Не случайно и много 
видинлии се включиха в 
електронното преброява-
не. За пример ще дам, че 
към 06.45 часа в предпо-
следния ден (8-ми февру-
ари)  преброените от Об-
ласт Видин бяха вече 21 
205, което представлява 
около 20% от населението 
на областта. Или разбито 

по общини - в Белоградчик 
преброените бяха 1115, в 
Бойница – 74, в Брегово – 
609, във Видин – 17 629, в 
Грамада – 112, в Димово – 
365, в Кула 602, в Макреш 
– 101, в Ново село – 166, 
в Ружинци - 341, в Чупре-
не - 91. 

С електронното пре-
брояване се постигат ико-
номии по отношение на 
финансов ресурс и хартия. 
Не това е основното, бих 
казала, смятам че в 21 век 
просто трябва да ползва-
ме всички достижения на 
съвременните комуника-
ции и това е главно едно 
улеснение за гражданите. 
Една от стратегическите 
цели на НСИ в стратегията 
за развитието до 2012 г. е 
точно намаляване натова-
реността на респонденти-
те. 

„НИЕ”:  Трябва ли 
видинлии, които не са 
се преброили по интер-
нет, да се притесняват 
от това, че ще ги без-
покоят преброители?

Лазарова: - Аз смя-
там, че няма от какво да се 
притесняват. Принципът 
при подбора на преброи-
телите е това да са местни 
лица, които се познават. 
Разбира се, в един 50-хи-
ляден град не могат да се 
познават всички. Но както 
е известно преброителите 
трябва да се легитимират 
със служебна карта. Ви-
динлии трябва да знаят и 
че има национален теле-
фон 070016310, на който 
могат веднага да проверя-
ват дали представящият 

се пред тях човек е истин-
ски преброител, или не е. 
Същата информация мо-
гат да получат и на теле-
фоните в Териториалното 
статистическо бюро. 

Освен това, нека при-
помним и че гражданите 
не са длъжни да канят 
преброителите в дома си. 
Те могат да бъдат анке-
тирани и на площадката 
пред дома им, и на двора 
или където намерят за до-
бре.  

Освен това в анкет-
ната карта няма въпроси 
относно дохода на лицето 
и броя на притежаваните 
предмети. Преброителят 
може да ви пита имате ли 
телевизор, но не и колко 
броя притежавате. Ако се 
случи нещо такова, може 
да се сигнализира на на-
ционалния телефон, който 
дадох преди малко, или в 
Териториалното статисти-
ческо бюро. 

„НИЕ”: Някой може 
ли да даде пълна гаран-
ция, че няма да се яви 
мним преброител, или 
че истинският пък няма 
да се интересува с дру-
ги цели от имущество-
то на гражданите?

Лазарова: Бих каза-
ла, че абсолютна гаранция 
не може да се даде. Аз 
винаги давам за пример, 
че американският долар 
е най-фалшифицираната 
валута в света, а зад аме-
риканския долар стои най-
могъщата държава на све-
та, с всичките инструменти 
на една държавна власт. 
Абсолютна гаранция няма. 

Видинлии трябва да бъ-
дат внимателни. Трябва 
да знаят и че ако възникне 
проблем или смятат, че е 
необходима намесата на 
полицията при евентуа-
лен конфликт, номерът на 
който трябва да звънят е 
166, а не 112. 

Широка е медийната 
кампания, която проведох-
ме, но въпреки това хората 
трябва да бъдат по-внима-
телни. 

„НИЕ”: Има ли про-
мяна в броя на преброи-
телите и има ли отка-
зали се от тях?

Лазарова: Общо кон-
трольорите са 203, а пре-
броителите са 643. Всеки 
контрольор отговаря за 
няколко преброители. Кон-
трольорите упражняват 
контрол върху работата на 
преброители и съответно 
им оказват помощ, ако е из-
вън тяхната компетентност 
да поддържат контакти с 
общинските преброителни 
комисии или с териториал-
ното статистическо бюро, 
за да се отстраняват вся-
какви проблеми. 

„НИЕ”: Ще успеете 
ли да преброите всички 
видинлии?

Лазарова: Целта на 
преброяването е да се по-
лучи пълна информация 
за броя, структурата на 
населението и жилищните 
условия. Това е много ва-
жно, защото на базата на 
тази информация ще се 
градят всички политики в 
държавата в следващите 
10 години. 

Преброяването уста-
новява моментното състо-
яние на населението и жи-
лищния фонд без оглед на 
юридическия статус. Нас 
не ни интересува дали ня-

кой има адресна регистра-
ция, дали няма, дали това 
жилище му е собственост. 
Ние искаме да установим 
колко души живеят в това 
жилище и друго не ни ин-
тересува. Това е само едно 
статистическо изследване, 
което има за цел да реша-
ва статистически задачи и 
никакви други.  

Преброителите, които 
не са намерили живеещи-
те в дадено жилище, ще 
оставят така наречените 
ключове, на които ще е за-
писан телефон за връзка. 
Така домуващите там ще 
трябва да се свържат със 
съответния преброител 
и да му определят час за 
среща или пък да прием-
ат съответните дата и час, 
които са вписани върху 
ключа. Законът позволява 
да се получи и непряка ин-
формация от съседи, до-
моуправител и  т.н. Но аз 
смятам, че трябва да про-
явим високо гражданско 
съзнание и да се включим 
в преброяването. Защо-
то закона ни задължава 
и съответно предвижда и 
санкции при неизпълнени-
ето му. А санкцията в този 
случай е не на семейство, 
а на всяко лице.  

„НИЕ”:  Ще успее ли 
това преброяване да 
уточни броя на бълга-
рите в чужбина?

Лазарова:  Ако човек 
отсъства повече от една го-
дина няма да се преброява 
тук, а там където е отишъл 
да работи. Ние ще можем 
да получим точна инфор-
мация колко българи има в 
Испания и в Италия. Само 
в САЩ е възприет прин-
ципът  - гражданин от ЕС 
– което означава, че не се 
конкретизира държавата и 
няма да разберем, колко 
точно са българите там.

разговора води 
Цветомира Манолева

Областният управител се срещна с млекопроизводители от региона 
Областният управител 

Пламен Стефанов откри 
във вторник (8-ми февру-
ари) във Видин първия от 
поредицата информацион-
ни дни за животновъдите. 
В конферентния център на 
областната администра-
ция се събраха около 100 
млекопроизводители, ко-
ито областният управител 
покани заедно да обсъдят 
подготовката за модер-
низирането на сектора, 
съгласно изискванията на 
Европейския съюз.    

В края на годината из-
тича гратисният период, в 
който българските млеч-
ни ферми трябва да се 
преструктурират по евро-
пейските стандарти за ка-
чество. От 1 януари 2012 г. 
няма да се разрешават из-
купуването и преработката 
на сурово краве мляко от 
стопанствата,  които не са 

постигнали изискванията 
за сграден фонд и оборуд-
ване и качество на произ-
веденото мляко.   

„Целта на тази среща 
е видинските млекопроиз-
водители да получат акту-
ална и точна информация 
за европейските изисква-
ния към тях, както и за въз-
можностите да продължат 
и развиват своята дейност 
при новите условия”, обяс-
ни в началото на срещата 
областният управител.  
„Няма да постигнем нищо, 
ако само критикуваме и 
посочваме недостатъци-
те, без да даваме предло-
жения за развитие”, каза 
Пламен Стефанов. Той 
призова за конструктивен 
диалог, чрез който да се 
намерят полезните реше-
ния за по-бързото модер-
низиране на млекопроиз-
водството в област Видин. 

Пламен Стефанов настоя 
пред компетентните ин-
ституции в земеделието да 
окажат пълно съдействие 
на видинските животновъ-
ди в настоящия процес на 
преструктуриране на сек-
тора.  

„На територията на 
Видинска област в първа 
група за качество са ка-
тегоризирани 31 говедо-
въдни ферми. Около 20 
стопанства отговарят на 

изискванията за втора гру-
па и по-бързо могат да се 
преструктурират. Всички 
останали – 1021 животно-
въдни обекта попадат в 
трета категория”, съобщи 
директорът на Районната 
ветеринарномедицинска 
служба д-р Валери Вел-
ков. Той изчисли, че около 
3400 от общо 4 733 млечни 
крави в региона се отглеж-
дат във ферми от втора и 
трета категория. 

Д-р Велков предупре-
ди, че стопаните  на тези 
ферми няма да могат да 
предават продукцията си 
на млекопреработвател-
ните предприятия. „След 
изтичането на гратисния 
период в края на 2011 г., 
млекопреработвателите 
ще могат да изкупуват мля-
ко само от ферми първа 
категория”, каза д-р Вел-
ков, като напомни, че от 
началото 2012 г. ще бъдат 
закрити и всички млекосъ-
бирателни пунктове.  

В специална презен-
тация Районната ветери-
нарномедицинска служба 
запозна видинските живот-
новъди с основните прави-
ла, насоки и процедури за 
категоризация на млечните 
ферми. В дискусията бяха 
очертани алтернативните 
възможности пред стопа-
ните, които няма да могат 

да изпълнят европейските 
критерии за качество. 

В срещата с видин-
ските фермери участваха 
представители на Държа-
вен фонд „Земеделие”, 
Областна дирекция „Земе-
делие”, Областна служба 
„Съвети в земеделието” и 
Областното селекционно 
звено във Видин. Екипът 
ще обиколи целия регион в 
рамките на кампанията на 
областната администра-
ция за видинските живот-
новъди.  

Следващите инфор-
мационните дни ще се 
проведат последователно 
в общините Димово, Ру-
жинци, Чупрене, Белоград-
чик, Кула, Макреш и Брего-
во. Срещите са отворени 
за всички заинтересовани 
лица – собственици на жи-
вотновъдни ферми и мал-
ки лични стопанства. 



горещата атмосфера на 
Видин, за да оцени това 
човеколюбиво начинание 
на Пазвантоглу..."! 

Безспорна е заслу-
гата на Пазвантоглу за 
придаването на европей-
ски вид на града. Били из-
градени много монумен-
тални сгради, сред които 
известната джамия с мед-
ресе и библиотека, както 
и най-модерната за онова 
време пощенска станция 
и турско училище.

Уникалната джамия 
на непокорния видински 
владетел се различавала 
значително от групата на 
традиционните султански 
джамии. Била украсена с 
прекрасни орнаменти от 
дърворезба, много близ-
ки до орнаментиката на 
късния френски барок. На 
входа на джамията владе-
телят наредил да поста-
вят надпис, който гласи:

„Този хубав надпис на 
джамията да го види всеки 

и онзи, който те научи на 
него ще се увери, че той е 
пълен с неоценимо изку-
ство. Ако и най-великите 
везири, дори и Нериман, 
го видат, ще се спрат и ще 

кажат, че това 
е създание на 
господаря на 
времето. Кога-
то се говори за 
величието на 
Осман Паша, 
(Пазвантоглу), 
да се споме-
нува, че той е 
равен по сла-
ва на онзи, 
който събра 
и подреди 
Корана. Той 
създаде го-
лям молитвен 
дом, за да се 
посети от оне-
зи лица, които 
искат напре-
дъка и възхо-

да на исляма. И 
да се пречистят 
от греховете си. 
Тая джамия е 
създадена за по-

койния ми баща, който бе 
притежател на едно сър-
це, като на везира Асафа. 
Казах на майстора, когато 
видех високия и пон-тан: 

„Заслужено е да се наре-
че храм на храмовете на 
света". 1227/=1801 г./

За джамията на Ос-
ман Пазвантоглу е писа-
но много и най-вече, че 
на върха на минарето е 
поставено сърце, а не 
полумесец. Някои считат, 
че това е продиктувано от 
нежеланието на непокор-
ния видински владетел да 
се съобразява с централ-
ната власт и с повелите 
на Падишаха. Други счи-
тат, че сърцето е символ 
на човечността и либера-
лизма, които владетелят 
ще следва по отношение 
на всички религии. Трети-
че фигурата на върха не е 
сърце, а нещо друго...

 Независимо от всич-
ко, тази джамия е един 
чудесен паметник на кул-
турата и е може би един-
ствената мюсюлманска 
култова сграда, на която 
вместо полумесец блес-
ти...едно бащино сърце.

Из “Градът на завоя” 
на  Йоцо Йозов
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Гробът на Пазвантоглу е заобиколен с каменни 
плочи, на височина около 80 сантиметра, украсен с 
хубави релефни орнаменти, а при главата и нозете 
се издигат високи пилястри, увенчали първата със 
стара турска чалма и надпис, а последната, малко 
по-ниска - с плетеница от цветя. Надписът гласи:

"Той (Бог) е творец на всичко." 
"Ти, който четеш (молитвата фатиха) за успоко-

ение на душите на починалите, Ти недей да искаш 
други съвети... докато имаш възможност, направи 
добро за народа. Знай, че ще има възкресение и 
съд преди сбогуването (прощаването) на душата с 
тялото. Да можеш да докажеш (изпълниш) даденото 
обещание.

Спомени с добро горкия Пазвантоглу Осман
и придобивай добрини (добродетели)!

1221 от егира."

204 години от кончината...

Снимка на гроба, направена на 5 февруари 
2011 г.

Гробът на Осман Пазвантоглу около 
1870 г., гравюра на Феликс Каниц. 

ОСМАН ПАЗВАНТОГЛУ 
по Димитър ЦУХЛеВ

Осман Пазвант бил 
син на Йомер Пазвант 
заде, който произхождал 
от бошняшкия род. Дядо 
му живял в Тузла (Босна), 
бил мохамеданин и дъл-
го време се занимавал с 
война и грабежи, докато 
най-после бил пленен 
от враговете му и в При-
щина набит на кол, а син 
му Йомер Пазвант заде 
постъпил в еничарските 
войски и се отличил във 
войните с Австрия. Сул-
танът за това го наградил 
с две села във Видинска-
та кааза и го назначил за 
началник на 31 еничарска 
дружина във Видин, заед-
но със сина му Османа, 
като офицер в същата 
дружина. След това той 
станал алемдар (знаме-
носец) на целия санджак 
и като такъв скоро забо-
гатял, накупил чифлици, 
започнал да се носи твър-
де гордо и самонадеяно. 
При излизането си винаги 
бивал екскортиран от те-
лохранители и военна му-
зика. Това възбудило за-
вист във видинския паша 
Мелека и той решил да 
го премахне с убийство. 
Но наетият убиец в реши-
телната минута бил обла-
дан от такъв страх, че се 
отказал от намерението 
си и съобщил заповедта 
на Мелека на жертвата 
си. Тогава Йомер Пазвант 
пламнал от гняв за отмъ-
щение и наскоро образу-
вал заговор (бунт), с цел 
да заграби властта и да 
отмъсти на противници-
те си. Но бил обкръжен в 
своя дворец и отчаяно се 
защитавал. Тогава вой-
ската запалила палата и 
пламъкът го обхванал от 
всичките страни, но той 
сполучил да излезе на 
свобода, ала наскоро бил 
заловен, предаден на па-
шата и убит във Видин.

***
С и -

нът на 
Йомера 
- Осман 
(роден в 
1758 г.), сполучил да из-
бяга в Албания при гегите, 
като предварително успял 
да упълномощи Ибрахим 
алемдар ибни Йомер да 
го представлява пред съ-
дебно-шерийските власти 
за имотите си. Така про-
дали по съдебен ред дву-
етажната сграда (хана) на 
покойния Йомер Пазван-
тоглу, която се намирала 
на улица Мустафа паша 
(вън от крепостта) и "има-
ла няколко стаи на горния 
етаж и 16 дюкяни с някол-
ко конюшни и кафенета на 
долния етаж" за 1 700 гро-
ша. Но след месец от тази 
продажба, султан Абдул 
хан І с ферман от 6 юлий 
1788 г. заповядал имотите 
да бъдат конфискувани в 
полза на държавата.

В Албания Осман 
Пазвантоглу се предал на 
разбойничество и като се 
наситил на него, постъпил 
в Дукаджин на служба при 
Печския паша. Във война-
та през 1789 г. той извър-
шил храбри подвизи, ко-
ито му спечелили милост 
и амнистия от султана. 
След това заминал за 
Цариград, където наново 
бил зачислен за някакъв 
началник в еничарските 
войски и повърнати част 
от бащините му имоти. 
В 1792 г. той бил коман-
дирован във Видин, вече 
като "един от по-главни-
те и достойни началници 
на еничарските войски". 
Останал да живее във 
Видин, където на 2 април 
същата година продал по 
съдебен ред една своя 
къща, с две отделения и 
един голям салон, двор и 
кладенец, в махалата "Ел 

Кадри Ибрахим" за 2 833 
гроша на майка си Фатме 
ханъм, която изглежда се 
е оженила за Ебу Бекир 
ага.

Същата година, на 
7 август, на Осман ага 
Пазвантоглу било въз-
ложено събирането на 
данъка "джазие", с който 
били обложени циганите, 
които населявали тери-
торията на Никополската 
околия, Видинския сан-
джак, каазите Ломска, 
Берковска, Гургушевска, 
Банска и Исфирлийска. 
По този случай видински-
ят главен комендант  Ве-
ликият Везир Сенд Али 
паша е издал на 2 август 
1792 г., в която го нари-
ча  "известният и при-
мерен царски служител 
Пазвант заде Осман ага", 
"славния и високоуважа-
ван държавен съновник 
Пазвант заде Осман ага", 
и му  възлага събирането 
и на речения данък и че 
не ще се допусне нито на 
едно лице да се намесва 
в делата му.

***
Това събиране на да-

нъка дало възможност на 
Осман Пазвантоглу да 
спечели в санджака пар-
тизани и да организира с 
тях бунт против държав-
ната власт.   Но бил арес-
туван със съратниците 
си. Султан Селим ІІІ ува-
жил просбата на роднини-
те им и с особен ферман 
амнистирал бунтовници-
те с предупреждение, че 
"в случай, че не искат да 
признаят великодушие-
то му и ако продължават 
да изявяват непокорност 
към главния комендант и 
към всичките забитани... 

и че ако наново започват 
да безчинстват, подстре-
кават и не се повинуват 
- тогава... не ще има зато-
чение, но ще се приложи 
смъртно наказание -  гла-
вите им не ще се задър-
жат на телата си". Не се 
минали няколко месеца 
и Осман Пазвантоглу от-
ново дигнал глава или 
както е казано в докла-
да до султана Селим III: 
"изпаднал в съвършено 
ненормално състояние 
(кенду калънда олмаюб) 
и започнал да буйства и 
да малтретира населени-
ето и бедната рая... сво-
бодно да убива хора, да 
изнасилва девици и жени, 
да ограбва имоти, като е 
забравил и морал, и при-
личие, и власт... и с тези 
си дела той възбудил на-
селението към въстание и 
непокорство на властта". 
И султанът заповядал "за-
лавянето и арестуването 
му... и веднага да бъде 
наказан със смърт".

Но Осман Пазвантоглу 
научил за това султанско 
нареждане и веднага взел 
всичките мерки за охрана. 
И този път той прибягнал 
към революционни пох-
вати. Обвинил местните 
власти в разни законона-
рушения и престъпления 
и с това възбудил против 
тях мнозина влиятелни 
граждани, разбунтувал 
местния еничарски гар-
низон и привлякал част 
от него на своя страна. 
Султанът на 1 юли 1793 
г. издал трети ферман, с 
който иска незабавно да 
арестуват разбойника Ос-
мана Пазвантоглу и да му 
изпратят в Цариград гла-
вата.

Докато пристигнал 
този ферман и султански-
ят пратеник във Видин, 
Осман ага Пазвант заде, 
живущ в махалата Ел ха-
джи Ферух, продължавал 
да се числи "началник 
офицер в чин серден ге-
чид агаси на 31 дружина 
от Видинския еничарски 
гарнизон и като такъв про-
дал по съдебен ред чрез 
пълномощника си главния 
командир на 63 дружина 
Ес сеид Муса ага ибни 
Ес сеид Ахмед чауш един 
свой дюкян и отгоре с три 
стаи за живеене, сайвант 
и дворно място в махала-
та Мустафа паша във Ви-
дин, за 600 гроша. От тази 
продажба ясно се вижда, 
че Осман Пазвантоглу се 
ползвал с уважение като 
офицер и се движел меж-

ду най-влиятелните среди 
и имал на своя страна на-
чалниците на еничарския 
гарнизон във Видин. Ето 
защо, когато се получил 
поменатия ферман, за 
него се застъпили всички 
видински ниши и висши 
военни, цивилни и духов-
ни съсловия от разлиб-
ните вероизповедания. 
В писмото си до султана 
те изтъкнали: "След като 
отдадохме нужните по-
чести на турата и моно-
грама (на Височайшият 
царски ферман), ние ос-
танахме учудени, загдето 
този ферман бързо изис-
ква смъртта на невинния 
гражданин Пазвант заде 
Осман ага. 

Продължава в 
следващия брой

На снимката: Сърцето на 
бащата на Пазвантоглу се изви-
сява върху минарето на уникал-
ната джамия.
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В „Бдин” ще играят само класни футболисти

Отново баскетбол в зала „Фестивална”

В АЕЦ „Козлодуй” започна последва-
ща партньорска проверка на WANO

От 7 до 11 февру-
ари 2011 г. Световната 
асоциация на ядрените 
оператори WANO (World 
Association of Nuclear 
Operators) ще извърши 
т.н. “последваща про-
верка” (WANO Follow-Up 
Peer Review) на 1000-ме-
гаватовите 5 и 6 блок на 
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Mисията се провеж-
да 19 месеца след парт-
ньорската проверка през 
юни 2009 г., проведена в 
отговор на поканата на 
ръководството на атом-
ната електроцентрала 
към Московския център 
на Асоциацията, където 
членува АЕЦ “Козлодуй”. 

Целта бе да се опреде-
лят както силните страни 
и добри практики, така и 
областите, в които могат 
да се направят още подо-
брения за повишаване на 
безопасността и надежд-
ността на 5 и 6 блок. 

В екипа на WANO са 
включени петима експер-
ти, които са участвали и 
в състава на основната 
мисия от 2009 г. В рам-
ките на тази седмица те 
ще проверяват основни 
области в дейността на 
1000-мегаватовите бло-
кове, за да оценят изпъл-
нението на препоръките 
и постигнатия напредък 
за изминалия период. 

Oбект на проверката ще 
бъдат следните области: 
“Oрганизация и админи-
стративно управление”; 
“Eксплоатация”; “Ре-
монт”; “Инженерно осигу-
ряване”; “Опит от експло-
атацията”; “Радиационна 
защита” и “Химия”.

Съгласно правилата 
на WANO, резултатите 
от проверката ще бъдат 
обобщени в отчет, който 
е конфиденциален и се 
предоставя единствено 
на експлоатиращата ор-
ганизация – АЕЦ “Козло-
дуй”.

пресцентър

* WANO (World 

Association of Nuclear Operators) обединява всички оператори на атомни електроцентра-
ли в света и включва 4 регионални структури с центрове в Москва (Русия), Атланта 
(САЩ), Париж (Франция) и Токио (Япония). Координационният център на организацията 
се намира в Лондон (Великобритания).

От момента на създаването си през 1989 г. WANO следва своята основна мисия 
– да работи за повишаването на безопасността и надеждността при експлоатация 
на ядрени централи чрез обмен на информация и насърчаване на комуникацията между 
членовете на организацията. Най-важното средство на WANO за постигането на тази 
мисия е програмата за партньорски проверки.

След двумесечна пауза отборът на „Видабаскет”, 
воден от опитния треньор Николай Колев, ще играе в 
неделя – 13 февруари – първата си домакинска среща 
за 2011 г. със „Спортист” – Своге.

Любителите на 
баскетбола от Ви-
дин са радостни – 
само след три дни в 
зала „Фестивална” 
те отново ще видят 
своите любимци 
в първата за тази 
година домакинска 
среща срещу от-
бора на „Спортист” 
– Своге. Ремонт на 
залата, заболяване 
на треньора и със-
тезателите отложи 
двете ни домакин-
ски срещи на 9 яну-
ари срещу „Берое” 
– Стара Загора и 
на 30 януари с „Академик” 
– Пловдив.

Междувременно, ма-
кар и в непълен състав, 
без няколко основни със-
тезатели (Янков, Станков, 
Емилов, Тахирович и Цен-
ков), които не бяха напъл-
но оздравели от прекаран 
грип, отборът отпътува за 
Благоевград.

Срещата с „Акаде-
мик” преминава много 
драматично. Известно е, 
че този отбор до момента 
няма нито една победа и 
е на дъното на таблица-
та. Домакините не скри-
ват своите намерения да 
запишат победа именно 
срещу камерния състав 
на „Видабаскет”. Е, през 
есента те загубиха в зала 
„Фестивална” с резултат 
81:73, но сега в Благоев-
град отборът на студенти-
те имаше подкрепата и на 
своята публика. И дейст-
вително в първата част 

на срещата домакините 
повеждат като на момен-
ти разликата достига 17 
точки. Силно за „Акаде-
мик” играят Явор Иванов 
и Николай Манов. Но ам-
бициите стигат само за 
първото полувреме. 

Опитният педагог Ни-
колай Колев провежда 
блестяща тактика като 
съхранява силите на ос-
новните състезатели с 
чести прекъсвания (спо-
ред позволените от пра-
вилника) и честа смяна 
на тактиката, особено в 
защита. Това довежда  до 
шестата победа за сезо-
на, която вече утвържда-
ва „Видабаскет” в златна-
та среда на таблицата.

С най-голям принос 
за победата е Бойко Пан-
гаров, който видинската 
публика очаква с интерес 
да направи своя дебют в 
зала „Фестивална” след 
завръщането му от „Спар-
та” – Плевен. От проби-

ви и успешна стрелба от 
разстояние Бойко има 
принос от 23 точки за по-
бедата, капитанът Юлиян 
Колев – 16, Теодор Киров 
– 12, Атанас Иванов 11. 
От домакините най-резул-
татен е Явор Иванов – 23 
точки.

След два дни в зала 
„Фестивална” – първа до-
макинска среща за годи-
ната. Посрещаме отбора 
на „Спортист” – Своге, 
който е на 9-то място във 
временното класиране. 
Този отбор обикновено 
побеждаваме във Видин 
с голяма разлика, с три-
цифрен резултат. Вяр-
ваме, че традицията ще 
бъде спазена и пред пъл-
на зала ще се състои де-
бютът на прогресиращия 
младежки отбор на „Ви-
дабаскет” за 2011 година 
пред своя публика.

ХАрИ 
Яръмов

Голмайсто-
рът на „Бдин”  
- 20-годишният 
нападател Бо-
рислав Борисов  
навлиза във 
форма, очак-
ваме през про-
летния сезон 
да реализира 
решаващи го-
лове за утвър-
ждаването на 
отбора на пър-
во място в пър-
венството на 
Северозапада.

♦ След тре-
тата контрол-
на среща с 
„Ботев” – Кри-
водол (1:2 за 
гостите)  пър-
вите освобо-
дени футболи-
сти от новите 
попълнения 

♦ Срещите с 
„Ботев” – Вра-
ца и Монтана 
– тест за въз-
м о ж н о с т и т е 
на „Бдин” пре-
ди началото 
на втория се-
зон от първен-
ството на Се-
верозапада

Три седмици след 
началото на подготов-
ката на „Бдин” за про-
летния сезон, много от 
въпросителните,  свър-
зани със селекцията 
и новите попадения, 
започнаха да отпадат. 
Старши треньорът на 
отбора Альоша Андонов 
оформя своите впечат-
ления за качествата на 

кандидатите за титу-
ляри в „Бдин” както по 
време на тренировъч-
ните занимания, така и 
по време на проведе-
ните контролни срещи с 
двата втородивизионни 
отбора „Чавдар” – Бяла 
Слатина и „Ботев” – Кри-
водол, в които влязоха 
в игра и много от ново-
дошлите в „Бдин” – а те 
не са малко, повече от 
10 футболисти.

В първата контро-
ла, играна в Бърдарски 
геран, „Бдин” загуби 
от „Чавдар” с 1:0, след 
това на игрището в Кра-
водер победи „Ботев” от 
Криводол с 3:2.

Драматично преми-
на и срещата реванш на 
стадион „Бенковски”, в 
която

футболистите 
от криводол взе-
ха реванш като 
победиха с 1:2.

Отново ще повто-
рим, че в тези контролни 
срещи не най-важното е 
крайният резултат, побе-
дата, а внимателното на-
блюдение на всеки един 
футболист – особено от 

новите попълнения, за 
да може да се вземе ре-
шение кой ще продължи 
да играе през пролетния 
дял от първенството на 
Северозападната „В” 
група. Защото в крайна 
сметка никой няма да 
картотекира 30 футбо-
листи, някои от които 
без доказани качества.

Тежкият терен на 
тренировъчното игрище 
доведе до решението 
контролата с Криводол 
да се играе на официал-
ния терен на стадиона 
– това криеше известни 
рискове за тревното по-
критие, но се посреща 
със задоволство от бли-
зо 300 привърженици на 
„Бдин”, които изгледа-
ха срещата от главна-
та трибуна, дакото при 
варианта за двубой на 
тренировъчния терен 
трябваше да стоят пра-
ви повече от 105 мину-
ти.

През първото полу-
време треньорът Ан-
донов се довери на по-
вечето от най-добрите 
футболисти в състава – 
в игра видяхме вратаря 
Ивчев, Цолов, Станчев, 
Иванов, Соколов, Ми-
ков, Цветков, Михалов, 
Боянов, Николай Бори-
сов, Тодоров. В хода на 
играта на терена вля-
зоха и Куатра Мамаду, 
Борислав Борисов, Зла-
тков, Ченешков, Дан Ва-
лентин, Зоран Цветко-
вич, Кръстев, Бегогов. 
Футболисти почти за два 
отбора. Това е контро-
ла, затова не трябва да 
се драматизира загуба-
та на „Бдин”. През пър-
вото полувреме отново 
прояви реализаторските 

си качества Николай Бо-
рисов, който отбеляза 
ефектен гол в 43-а ми-
нута. Синът на футбол-
ната легенда на „Бдин” 
Тошко Борисов – със 130 
гола най-добър реализа-
тор за всички времена в 
„Б” група – уверено вър-
ви по пътя на баща си. 
Направените смени, по-
вечето след почивката, 
се отразиха на силите 
на терена и гостите чрез 
Ангел Петров в 70-а ми-
нута и Николай Ставрев 
в 75-а минута взеха ре-
ванш за загубата в Кри-
водол и отпътуваха от 
Видин като победители 
в двубоя.

Първото полувре-
ме показахме нашите 
възможности – сподели 
след края на срещата 
старши треньорът Альо-
ша Андонов, – след по-
чивката бе напълно ес-
тествено направените 
смени да намалят боес-
пособността на „Бдин” 
и доведоха до победата 
на гостите.

Можем да дадем ви-
сока оценка на видин-
ската съдийска тройка 
Людмил Любенов, Ми-
лен Миков и Краси Геор-

гиев, която ръководеше 
много обективно, без 
пристрастие към дома-
кините, което е особено 
важно във всяка кон-
тролна среща, за да се 
добие истинска пред-
става за моментните 
възможности на отбора.

Преди гостуването 
на „Ботев” – Враца, кое-
то бе важна проверка за 
моментната форма на 
бдинци

бяха освобо-
дени и първите 
кандидати за ти-
туляри в „Бдин”.

Според показано-
то по време на трени-
ровките и контролните 
срещи, са освободени 
вратарят Венцислав 
Кръстев, защитникът 
Вангел Бегогов и румъ-
нецът Дан Валентин. В 
хода на подготовката и 
контролните срещи си-
гурно и други кандидати 
за „Бдин” ще си отпъту-
ват от Видин. 

Контролата с „Ботев” 
– Враца, изиграна вче-
ра, 9 февруари,завърши 
2:0 за “Бдин”. Голове на 
Детелин Ченешков, до-
шъл от “Ботев” - Враца, 
и на Цветомир Тодоров, 

дошъл от “Миньор” - Пи-
рин. 

След двубоя във 
Враца с интерес се оч-
аква и гостуването на 
лидера в Западната „Б” 
група във Видин. Пър-
водивизионният отбор 
на Монтана е на зим-
но-подготвителен лагер 
в Анталия. След завръ-
щането му ще продъл-
жат разговорите поне за 
едно гостуване в Монта-
на.

Засега програмата 
на Зоналния съвет на 
БФС – Велико Търново 
няма промени. Пролет-
ната футболна премие-
ра е на 6 март – гостува-
не в Трявна (през есента 
чиста победа на стади-
он „Бенковски” с 3:0), 
след това ще ни гостува 
„Балкан” – Белоградчик 
– едно интересно об-
ластно дерби, завърши-
ло през есента с победа 
на футболистите от Гра-
да на скалите с 1:0.

За всяка една про-
мяна в състава във вто-
рата част от подготовка-
та на „Бдин”, читателите 
на „НИЕ” ще могат да 
прочетат от спортната 
страница на вестника.
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Владимир Савов
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екип
със завеждащ редакция Цветомира 

Манолева.
e-mail: nie_vd@mail.bg     http://vestniknie.dir.bg
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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”

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

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

и всички други столични и регионални вестници
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Справки на тел.: 
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w

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

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

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

Покупко-продажби, наеми, 

консултации за ипотечни кредити

Изкупува земеделски земи и гори

Д-р Адриана МАРКОВА
СПЕЦИАЛИСТ ПО ХОМЕОПАТИЯ  

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

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

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

e-mail: doktor_markova@mail.bg

Продавам двуе-
тажна къща в с. 
Ивановци – 5000 

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

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”

бр. 11  10 - 13 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”)

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.
Магазини в ЦГЧ: 50 кв.м – 70 000 евро, 40 кв.м – 56 000 евро, 27 кв.м – 54 000 евро

частен дом за стари 
и болни хора

разполага със 
свободни легла

тел.: 0888 505 538; 
0889 216 756

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 изгодно 

тристаен тухлен апарта-

мент; тел.: 0878 334 034

Продавам гарсониери 

в к-с „Гео Милев”, ет. 3 – 

23 500 лв., к-с „Бонония”, 

ет. 8 – 21 000 лв.; тел.: 

0898 633 302

Продавам  апарта -

мент в к-с „Крум Бъчва-

ров”, 70 кв.м, в добър 

вид; тел.: 094/ 635 936, 

0887 525 348

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

Продавам спешно 

двустаен тухлен апарта-

мент в бл. „Лебед”, ет. 3, 

цена 33 000 лв., директно 

от собственик; тел.: 0888 

348 384, 0877 644 414

Продавам двустаен 

тухлен апартамент, 62 

кв.м,  на за -

мазка и шпак-

ловка, к-с „Бо-

нония”; тел.: 

094/ 988 733

Продавам 

а п а рта м е н т 

115 кв.м в к-с 

„Христо Ботев”; 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 спешно 

къща 60 кв.м в к-с „Бо-

нония”, 370 кв.м двор; 

тел.: 0898 633 302

Продавам тристаен 

тухлен апартамент, иде-

ален център, 100 кв.м; 

тел.: 0885 617 783

Продавам парцел в 

кв. „Калето” и етаж от 

къща на ул. „Цар Симеон 

Велики”, цена по догова-

ряне, от собственик; тел.: 

0898 467 881

Продавам двустаен 

тухлен в к-с „Съедине-

ние” и панелни в к-с „Крум 

Бъчваров” и „Вида”; тел.: 

0896 672 942

Продавам апарта -

мент в широк център, 

тухла, гараж, ново стро-

ителство, в недовършен 

вид – 40 000 лв.; тел.: 

0885 916 227

Продавам тристаен 

апартамент в к-с „Боно-

ния”, бл. 19, от собстве-

ник; тел.: 0899 186 013

Продавам гараж, гар-

сониера, двустаен и трис-

таен и къща,без посред-

ник; тел.: 0888 622 789

Продавам къща в с. 

Градец, след основен ре-

монт; тел.: 0897 876 438

Продавам тристаен 

тухлен, с таванска и га-

раж, до парк „Толбухин”, 

след основен ремонт; 

тел.: 0896 672 942

Продавам къща в 

с. Иново, за ремонт, с 

двор 850 кв.м; тел.: 0882 

631 029

Продавам двустаен 

апартамент в идеален 

център (бл. „Прогрес”), 

хубав, от собственик; 
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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

тел.: 0898 510 395

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

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 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 по-

мещение за адвокатска 

кантора или друг офис в 

близост до съда и НАП; 

тел.: 0898 441 393

Дава под наем по-

мещение, подходящо за 

офис, магазин, студио – с 

климатик, парно, теле-

фон, кабел, изгодно; тел.: 

0887 943 970

Давам под наем поме-

щение в идеален център, 

800 кв.м, с паркоместа; 

тел.: 0888 622 789

Давам под наем гар-

сониера в центъра; тел.: 

607 484, вечер

Давам под наем об-

заведена гарсониера и 

помещение за офис; тел.: 

0884 908 063

Давам петно под наем 

за склад или магазин; 

тел.: 0899 203 325

Давам под наем офи-

си, магазини и халета; 

тел.: 0888 622 789

Давам под наем поме-

щение 14 кв.м в центъра, 

подходящо за офис, мага-

зин, кантора и др.; тел.: 

0897 908 838

Давам под наем поме-

щение в идеален център 

за офис; тел.: 646 560

Давам помещения под 

наем; тел.: 0888 622 789

Давам под наем 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 акумули-

раща печка, гоблени в 

рамка – изгодно; тел.: 

0897 828 156

Продавам две телета; 

тел.: 0888 430 590

Продавам сух дър-

вен материал – орех; 

тел.: 09319/3511; 0898 

718 709

Продавам спешно пи-

ано; 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

Пр ода ва м г уме 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.: 

0878 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

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, гледане 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

Възстановителен и 

лечебен масаж; тел.: 0899 

203 325

Превоз на товари до 

2 тона в цялата страна 

на най-ниски цени; тел.: 

0898 622 122

Изграждане и мон-

таж на промишлени и 

жилищни 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 323, 

дизел, ’93 г.; тел.: 0893 

225 622

Продавам Фолксваген 

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

ДрУГИ

Свидетелство за за-

вършено основно обра-

зование с рег. № 766/4 – 

16.06.2003 г. Е-03 015062 

на Данаил Мишев Коцев 

- невалидно
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Времето 10 - 13.02

Вицове

бр. 11  10 - 13 февруари 2011 г.

Нивото на Дунав

до600лв.

При км 790, 20  - Видин ни-
вото на Дунав е 406 см., пони-
жение с 4 см.

При км 833 ,60 - Ново село 
-  350 см.

Температурата на водата – 2°C.

Днес ще бъде слънчево, мак-
сималните температури ще бъ-
дат между 8° и 10°, минималните 
- между 1° и 3°С. Скоростта на 
вятъра е от 2 до  4 м/сек., слън-
цето изгрява в 07:34 ч. и залязва 

в 17:52 ч. 
В петък ще остане слънчево. В събота ще има вре-

менно увеличение на облачността, температурите ще 
останат без промяна. В неделя – отново слънчево, но 
максималните температури ще се понижат и ще бъдат 
между 4° и 8°, минималните - между -4° и -1°С.

Камините могат да причинят 
рак и сърдечни заболявания Отменят 

зимното 
часово 

време в 
Русия

Овен Не разчитайте на заоби-
калящите ви в професионалната сфера да 
разрешат собствените ви затруднения, ко-
ито срещате в процеса на работа. Не дове-

рявайте твърде лична информация дори на делови 
партньор, тъй като рискувате в най-скоро време да 
си имате сериозни проблеми.

Земя, говори Гос-
под.

Искам всички хора 
да напуснете до края на 
месеца.

Имам клиент, който 
се интересува от имота.
J J J
Акустичен парадокс 

на някои жилища: Нико-
га не се чува, какво се 
вика от кухнята, затова 
пък прекрасно се чува 
как съседът два етажа 
по нагоре страда от за-
пек...
J J J
По-добре руснаците 

да ти спрат газа, откол-
кото немците да ти го 
пуснат.

Еврейска мъдрост

- Колко бас китари-
сти са нужни, за да сме-
нят крушката?

- Пет! Един я сменя, 
а четиримата други го-
нят соло китариста да не 
пречи, защото не може 
да понесе, че басистът 
се намира под светли-
ната на прожектора!
J J J
Отива пациент при 

доктора:
- Докторе, всички се 

майтапят с мен!
- А кой ви каза, че аз 

съм доктор?
J J J
Руски туристи са 

заплашили да потушат 
безредиците в Египет, 
ако им пречат на почив-
ката.

телец За мнозина от знака е на-
ложително да се пазят от нетърпението си, 
особено ако чакат конкретни резултати или 
отговори, засягащи професионалния им жи-

вот. В противен случай невниманието ви може да 
стане причина за допускането на сериозни грешки, 
които да се отразят на материалното ви състояние. 

Близнаци Ще се радвате на успех 
във всички начинания, свързани с кратки 
пътувания, публикации и изяви в музиката и 
литературата. Имате голяма енергия и сила, 

използвайте я с конструктивна насоченост. Трябва 
да сте наясно със себе си и с факта, че с лекота се 
справяте с неща, които обичате. 

рак Мнозина от знака ще имат 
възможност да се справят с редица въпро-
си от юридически или административен 
характер, и то в своя полза. Пред по-голя-

ма част от родените под този зодиакален знак ще се 
представят изгодни положения в деловата област, 
които могат цялостно да изменят живота им. 

Лъв  Мнозина от вас ще полу-
чат важни новини от професионален, ад-
министративен или юридически характер. 
Пътуванията и подписването на дългосроч-

ни договори ще спомогнат за развитието ви. Емоци-
оналното ви удовлетворение ще има добър ефект 
върху работата ви.

Дева  По-често се вслушвайте 
във вътрешния си глас и не се доверявайте. 
Не блокирайте сами проектите и мечтите си 
в професионалната сфера само защото се 

страхувате от провал или смятате, че не ви достигат 
силите. В емоционален план ще сте склонни към на-
лагане на собственото мнение.

Везни Звездите ви вещаят труд-
ности в контактите с хората около вас. Ще 
сдържате чувствата си и в повечето случаи 
те ще бъдат едностранни. Най-добре е да 

бъдете внимателни навсякъде и във всичко. Не под-
чинявайте всичко в името на постигането на собст-
вената си цел. Намерете време за почивка.

Скорпион Усещате твърда почва под 
краката си. На професионалното поприще 
ще получите високи оценки, които сякаш ви 
дават криле, и ставате неудържими в жела-

нието за изява. Действията ви ще бъдат солидна 
основа за бъдещи успешни сделки. Ще се окажете 
на подходящото място в подходящото време.

Стрелец Стремите се към високи 
цели, към промяна в себе си и около вас. Ще 
бъдете весели и оптимисти, но е възможно 

емоциите да ви тласнат в погрешна посока на пре-
ценка. Ще ви търсят от много места да оправяте по-
ложението. Можете да разчитате на истинските си 
приятели.

козирог Динамичността ще оп-
ределя развитието на по-голяма част от 
инициативите ви независимо дали те са от 

професионален, личен или материален характер. 
Възможно е мнозина от вас да страдат от хронична 
умора, с която можете да се справите, ако отделите 
достатъчно време за пълноценен отдих. 

Водолей Търсете нови възможности 
за печелене на пари, но нека това да не е 
самоцелно и на всяка цена. Не подписвайте 

документи, с чието съдържание не сте запознати до 
основи. Опитайте се да не закъснявате за срещи от 
личен или делови характер. Направете всичко необ-
ходимо, за да се наслаждавате на живота.

риби  Планетните влияния ви 
правят съобразителни и бързи в действия-
та. Вероятно те ще ви предоставят последен 
шанс да изпълните някаква своя мечта. На-

блегнете на физическата привлекателност и чара 
си, а не на праволинейността на работното място. 
Ще имате много шансове.

30 години след 
въвеждането на зим-
ното часово време 
Русия реши да се 
откаже от тази прак-
тика. От тази есен 
жителите на Русия 
няма повече да връ-
щат стрелките на 
своите часовници с 
един час назад. 

Дмитрий Медве-
дев е приел решени-
ето за отмяна на пре-
минаването от зимно 
към лятно часово вре-
ме и издава нарежда-
не за това на прави-
телството. На хората 
им е нужно време, 
за да се адаптират, а 
това е свързано със 
заболявания и изли-
шен стрес. Хората са 
свикнали с промяна-
та на часовото време 
всяка пролет и есен 
и недоволстват. Това 
влияе дори и на жи-
вотните във ферми-
те, на които също им 
е нужно време, за да 
свикнат с доячките, 
които идват при тях 
по различно време.

Русия повече 
няма да преминава 
към зимното часово 
време. В цялата стра-
на ще се установи 
лятно, което ще носи 
час по-малко сън, но 
в същото време свет-
лата част на деноно-
щието ще е по-дълга.

Векове наред ка-
мините заемат особе-
но място в домовете 
на хората. Символът 
на домашното огни-
ще се разполага в 
едни от най-хубавите 
стаи на къщата, тъй 
като не само създава 
атмосфера на топли-
на и уют, а и по уникален 
омагьосващ начин успява 
да отдалечи всекидневни-
те грижи и проблеми и да 
дари малко удоволствие...

Сега учените  преду-
преждават, че камините 
на дърва произвеждат 

невидими частици, които 
могат да причинят сър-
дечни заболявания и рак. 
Вдишването на тези части-
ци има същия ефект както 
вдишването на газовите 
емисии от автомобилите 
и енергийните централи. 
Новото изследване посоч-

ва, че миниатюрните 
частици в дървесния 
пушек могат да бъдат 
"тих убиец", тъй като 
са достатъчно малки, 
за да попаднат и в 
най-дълбоките части 
на белите дробове.

Проф. С. Лофт 
от департамента по 

обществено здраве в Ко-
пенхагенския университет 
отбелязва, че се забелязва 
значително увреждане и 
мутация на човеките клет-
ки, изложени на такива 
частици, което може да до-
веде до рак.


