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един ден страната ни стане член на 
еврозоната, ще може да сече евромо-
нети, на които ще бъдат изобразени 
националните символи.   ◆

Вторият мост на река Дунав 
при Видин - Калафат беше открит 
официално на 14 юни в присъст-
вието на премиерите на България 
и Румъния и с благословията на 
патрирх Неофит. Със съоръжени-
ето се създава постоянна пътна и 
жп връзка по Трансевропейския 
транспортен коридор IV, а с реали-
зацията на проекта националната 
транспортна инфраструктура се 
интегрира по-пълно в европей-
ската транспортна мрежа.

Таксата за преминаване на лек 
автомобил или микробус с до 9 път-
ници през Дунав мост 2 ще е 6 евро 
или 12 лв. За товарните автомобили в 
зависимост от големината и тежестта 
им сумата нараства до максимум 37 
евро или 72 лв. Очакваните приходи 
от експлоатацията на моста до края 
на годината са четири милиона лева.

Прогнозите са общо 415 000 пре-
возни средства да преминат през мо-
ста през първата година след отваря-

нето му, от които 186 000 коли, 20 000 
автобуса и 209 000 камиона, както и 
4745 влака в двете посоки, от които 
730 пътнически и 4015 товарни. До 
2030 г. броят на товарните влакове в 
двете посоки се очаква да достигне 
8504. Очаква се да се генерира тра-
фик и от Гърция, Турция, Македония 
и съседния район на Сърбия.

Общата стойност на разходите за 
изпълнението на проектните и стро-
ителните работи на моста и приле-
жащата инфраструктура, за незави-
симия надзор и техническата помощ 
за подготовката и управлението на 
проекта, както и за придобиването 
на терени за строителство, възлиза 
на 255 660 901 евро. Дължината на 
пътната част на моста е 1391 м, а на 
железопътната – 1791 м. Изградени 
са три устоя - два на българския и 
един на румънския бряг, както и 12 
стълба. В неплавателната част на ре-
ката стълбовете са осем с височина 
от 3 до 20 метра.

Инфраструктурата към моста 
включва цялостна реконструкция 
на жп линията до моста за скорост 
160 км/ч, изграждане на четири път-
ни възела на две нива по обходния 
път на гр. Видин към моста, четири 
железопътни надлеза, две нови гари, 
три сервизни сгради, два пешеход-
ни надлеза, водостоци. Реконстру-
ирани са съществуващи електрора-
зпределителни и електропреносни 
линии, водопроводи и различни 
подземни съоръжения. Паспорт-
ният контрол на преминаващите се 
извършва само на румънска терито-
рия от смесени екипи гранични по-
лицаи.  ◆

Първата евробанкнота на бъл-
гарски език влезе в обръщение на 
2 май. Тя е с номинал 5 евро. Така 
към надписите върху банкнотите, 
които досега бяха единствено на 
латиница и гръцки, ще се присъе-
дини и кирилицата 

„Родното евро“ е част от новата 
серия копюри, наречена Европа по 
името на древногръцката богиня. Те 
ще бъдат оборудвани с допълнител-
ни елементи за по-сигурна защита. 
Основният е воден знак и холограм 
с лика на древногръцката принцеса 
Европа. Изображението е от амфора 
на повече от 2 хил. години, която се 
съхранява в Лувъра. 

България е единствената държа-
ва-членка на ЕС, която използва ки-
рилицата, но по света над 200 мили-
она души употребяват кирилската 
азбука – те вече ще могат да проче-
тат на своя национален език думата 
евро. До революционния пробив 
се стига след спор с европейските 
партньори как да се изписва евро на 
латиница. Надписът „евро“ вместо 
„еуро“ стана възможен след тежка 
дипломатическа битка, която Бълга-
рия спечели в края на 2007 г. Когато 
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Уважаеми сънародници,

Сигурно имате нужда от зъболекар.
Аз съм насреща, д-р Димитрина Димитрова

Зъболекарският ми кабинет е почти 
в центъра на Прага: 

ul. Vinohradská č. 48, Praha 2
ет.2., кабинет №5

тел: 774 903 921

Очаквам Ви, имам все още свободни часове, 
откакто съм в новия си кабинет! 


