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Областен всекидневник - Видин

- Помогни чичко, дай за хляб!
- Не мога. И през тази година зимата ни зава-

ри неподготвени...

смята кметът 
на 
община Кула 
Марко Петров

- Г-н Петров, община 
Кула реализира немал-
ко проекти със сред-
ства от предприсъеди-
нителните фондове на 
ЕС. Успявахте ли, след 
като спечелите проекта, 
да усвоите средствата 
в сроковете, които са 
определени?

- Това е нещо важно. 

Ще ви дам пример за 
един проект по САПАРД. 
Преди време спечелих-
ме проект за около 1 
млн. 860 хил. лв. за ре-
конструкция на уличната 
мрежа в Кула. САПАРД е 
една структура, която е с 
дадени европейски пра-
ва по отношение на кон-
трола. Всяко едно дейст-
вие, което извършваш по 
определения проект, има 
етапи. След първия етап 
идва комисия и без да е 
дала зелена светлина, 
не можете да правите 
второ действие, на второ 

Общините 
да финансират офис за разработване на проекти

Тежките зимни условия 
не подминаха и Кула, поне е 

красиво.

Нова година – нова 
потребитeлска такса

Във връзка с опреде-
лената за 2008 г. мини-
малната работна запла-
та за страната в размер 
на 220 лв., се променя и 
размерът на потребител-
ската такса, заплащана от 
здравноосигурените граж-
дани за посещение при ле-

каря и стоматолога, както 
и в лечебните заведения 
за болнична помощ, съоб-
щиха от РЗОК-Видин.

Според Закона за 
здравното осигуряване 
потребителската такса е 
1% от минималната ра-
ботна заплата, т.е. за 2008 
г. тя е 2,20 лв. За всеки 
ден болнично лечение па-
циентите заплащат по 2% 
от минималната работна 
заплата - т.е. по 4,40 лева, 
но за не повече от 10 дни 
годишно. 

Според Закона за 
здравното осигуряване 
потребителска такса се 
заплаща за оказана меди-
цинска или дентална по-
мощ: преглед, поставяне 
на диагноза, възстанови-
телни процедури, изслед-
вания, лечение и профи-
лактични дейности. За 
платената сума лекарят 
трябва да издаде касова 
бележка или квитанция. 

Не заплащат такса 
децата до 18-годишна 
възраст; бременните; 
безработните, регистри-
рани в Бюрото по труда и 
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ОбС-Видин проведе последното за 

изтеклата година редовно заседание

На 28 декември 2007 г. съветниците Лилко Янкулов и 
Петър Тодоров подписаха клетвени декларации.

То започна с подпис-
ване на клетвени декла-
рации от двама общин-
ски съветници. Единият 
от тях е Лилко Янкулов 
(БСП), който отсъства 
от първото заседание на 
съвета поради болест. 
Клетвена декларация 
подписа и Петър Тодо-
ров, председател на мла-
дежката организация на 
ДПС във Видин. Той зае 
мястото на отказалия се 
поради невъзможност да 
изпълнява задълженията 
си като общински съвет-
ник Емил Брайков. 

Питане към кмета 
на Видин инж. Ру-
мен Видов отправи 

Емил Лилов от “Атака” 
. То бе свързано с  без-
разборното изграждане 
на билбордове и реклам-
ни пана в пешеходни 
зони и зелени площи по 
време на предизборната 
кампания. Кметът на Ви-

дин отговори, че всички 
билбордове са издигнати 
с решение на тогавашния 
главен архитект на общи-
ната. Видов допълни, че 
приходите от рекламните 
пана и указателни табели 
за 1 година възлизат на 8 
371 лева. Незаконните 
билбордове и табели на 
територията на община-
та ще бъдат премахнати, 
категоричен бе градона-
чалникът.

Общинските съвет-
ници приеха новата 
структура на общинска-
та администрация. Те 
разгледаха и гласуваха 
предложение за акту-
ализация на бюджета на 
Община Видин и план-
сметка за 2007 г. на “Спе-
циален фонд към общин-
ски съвет за инвестиции 
и дълготрайни активи”,   

“Общински фонд за по-
криване на разходите за 
приватизация и следпри-
ватизационен контрол” и 
план за общинския дълг. 
Предложената актуали-
зация на бюджета съдър-
жа промени на основание 
писмо от Министерството 
на финансите за предос-
тавяне на допълнителни 
средства за целеви суб-
сидии за капиталови раз-
ходи на Община Видин в 
размер на 141100 лв. Об-
щинските съветници при-
еха и промяна в списъка 
за капиталови разходи за 
предходната година. 

На редовното за-
седание ОбС-Видин 
разгледа и прие 
предложение 

относно одобряване 
на проект “Изменение на 
общ устройствен план 

на гр. Видин по отноше-
ние на имоти находящи 
се в местността “Майски 
лес”. Предложението е 
свързано с постъпило 
искане от “Кенд К-ЛТД” 
ООД - София. Съгласно 
действащият Общ ус-
тройствен план  на Ви-
дин устройствената зона, 
в която попадат имоти-
те е със статут “зелена 
зона и лесопаркове”. С 
оглед бъдещите инвес-
тиционни намерения на 
собственика на имотите 
за изграждане на търгов-
ски комплекс от веригата 
“Техномаркет”, съветни-
ците одобриха смяната 
на устройствената зона 
от “зелена зона и лесо-
паркове” в зона за “Об-
ществено обслужване”.

Общинските съветни-
ци приеха декларация, с 

Видин като партньор на 
СНЦООД “Пагане” със 
седалище Видин, ЦДГ19 
“Звънче”, в проект “Ре-
монт, реконструкция, 
доставка на оборудване 
за детска градина и из-
граждане на етнокулту-
рен център за родители и 
деца от български и ром-
ски произход”. 

Благодарение на ко-
ректната работа в коми-
сиите и стегнатата ор-
ганизация по време на 
заседанието общинските 
съветници дадоха мнение 
по всички точки от дневния 
ред за около пет часа.

Здраве, добра сполука във 
всяко начинание, щастие и 
топлина за всеки пожела на 
видинчани кметът на Видин 
инж. Румен Видов. По стара 
традиция жители и гости на 
града излязоха на площад 
“Бдинци” да посрещнат 
заедно Нова година.

Разпоредена е проверка на архива, деловодство-
то и всички отдели и звена на Община Видин

която ОбС-Видин и кме-
тът на Видин инж. Румен 
Видов изразяват кате-
горичната си подкрепа 
за създаване на ЕвроШ-
вейцарски  технически  
университет. На заседа-
нието бяха разгледани 
предложения свързани 
с откриването на “Защи-
тено селище за лица над 
18-годишна възраст” в с. 
Гомотарци; утвърждава-
нето на маломерните и 
слети паралелки  в учи-
лищата и детските гра-
дини; участие на Община 

23 точки за пет часа разгледаха общинските съветници на 
поредното редовно заседание, което се състоя на 28 декември.

На основание чл. 
44 ал. 1, т.1 и ал. 2 от 
ЗМСМА и във връзка 
с установяване на 
наличието (липсите) 
на  регистри, кметът 
на Община Видин 
инж. Румен Видов 
разпореди сформи-
рането на комисия в 
състав:

Председател: Кра-
симир Тодоров – гла-
вен юрисконсулт на 
Община Видин и чле-
нове – Таня Омайни-
кова – главен секре-

тар на Общината,  
Ани Каменова – ди-
ректор  на Дирекция 
„Обща канцелария 
ПНО и ЧР” и Мари-
яна Панайотова – 
старши юрисконсулт.

П р о в е р к а т а 
трябва да бъде из-
вършена за пери-
ода  07.01.2008-31
.01.2008, като бъдат 
проверени архивът, 
деловодството и 
всички отдели и зве-
на на Община Видин. 
Комисията трябва да 

установи наличието 
(липсите) на:

-Заповедна книга;
-Регистър на об-

ществените поръчки;
-Регистър на об-

щинската собстве-
ност;

-Регистър на мо-
тивационните пред-
писания;

-Регистър на дого-
ворите, сключени от 
Община Видин;

-Регистър на при-
в а т и з а ц и о н н и т е 
сделки и следприва-

тизационен контрол;
-Регистър на ста-

новищата за изработ-
ване на ПУП, за пе-
риода от 01.07.2002 
до 31.12.2007 годи-
на.

Контролът по из-
пълнение на запо-
ведта е възложен на 
инж.Стефан Сира-
ков – заместник кмет 
„Развитие на инфра-
структурата” на Об-
щина Видин.

Сн. Б. Иванов

Сн. Б. Иванов

Сн. Б. Иванов
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Комисия проверява 
изолатора за бездомни кучета

Община Видин активизира 
дейността по снегопочистването

Глоби  за непочистване 
на тротоарите и 

откритите площи

В духа на заявената със старта на 
мандата прозрачност, инж. Видов връчи 
на председателя на Регионалното друже-
ство на Съюза на журналистите в Бъл-
гария “Подкрепа” Валери Недялков копие 
от договора и анексите към него, сключен 
между Община Видин и „Титан-Север” ООД 
– фирмата, която е ангажирана с почист-
ването на общината. 

„Интересът на медиите към този до-
говор е заявен отдавна, а днес темата за 
снегопочистването е от първостепенна 
важност.” – мотивира решението си кме-
тът инж. Видов.

Села от общината ня-
мат договори за снегопо-
чистване – заяви по вре-
ме на заседание, което се 
състоя миналата седмица, 
на Общинския кризисен 
щаб за координиране на 
спасителните и неотлож-

ните аварийно-възста-
новителни дейности при 
бедствия, аварии и ката-
строфи заместник-кметът 
„Развитие на инфраструк-
турата” инж. Стефан Си-
раков.

“Предприемат се мер-

ки за почистването на 
улиците, но техниката, с 
която фирмата-изпълни-
тел разполага се оказва 
недостатъчна и аморти-
зирана, което е основна-
та причина да не се по-
чиства качествено града 

- каза  за “Видински граж-
данин” Сираков. – Посто-
янно поддържаме връзка 
с фирмата и предприе-
маме действия за акти-
визиране на дейността, 
която тя е задължена 
да извърши. Инспектори 
извършват проверки, из-
готвят протоколи, на ба-
зата на които в края на 
месеца ще бъде заплате-
на извършената услуга. 
В договора са заложени 
санкции. Община Видин 
помогна за наемането на 
допълнителна техника 
с цел разчистването на 
паркингите за обществе-
но ползване.”

Към 3 декември дос-
тъпът до всички населе-
ни места бе нормален. 
Предприети бяха дейст-
вия по снабдяването с 
течни горива за селата, 
където кметовете орга-
низират снегопочиства-
нето. 

Община Видин при-
зовава видинчани да не 
оставят автомобилите 
си на уличното платно, 
особено в обстановка 
като създалата се през 
последните дни пора-
ди обилния снеговалеж. 
Паркираните коли пречат 
на машините, с които се 
почиства снегът и увели-
чават риска за пешехо-
дците, които нямат дос-
тъп до тротоарите. През 
последните дни патрули 
на “Пътна полиция” про-
дължават да провеждат 
специализирани акции 
по основните артерии на 
града. На водачите, кои-
то неправомерно са пар-
кирали колите си на заб-
ранени места, ще бъдат 
налагани санкции.

По силата на договора, сключен между „Титан-Север” ООД и Община Видин, 
фирмата е поела задължението да почиства от сняг приоритетно - до четири 
часа от началото на снеговалежа - поименно посочени следните улици в община-
та:

1. ул. „Цар Александър ІІ”
2. ул. „Цар Симеон Велики”
3. ул. „Търговска”
4. ул. „Пазарска”
5. ул. „Широка”
6. ул. „Гео Милев”
7. ул. Акад. Стефан Младенов”
8. ул. „Хан Аспарух”
9. ул. „Цар Иван Асен ІІ”
10.  ул. „Екзарх Йосиф І”
11.  ул. „Панония”
12.  ул. „Преславска”
13.  ул. „Цар Михаил ІІІ Шишман”
14.  ул. „Казармена”
15.  ул. „Кнвяз Борис І”
16.  ул. „Райнина”

17.  ул. „Бдин”
18.  ул. „Христо Ботев”
19.  ул. „Васил Левски”
20.  ул. „Иван Вазов”
21.  ул. „Митрлополит Кирил”
22.  ул. „Баба Вида”
23. ул. „Пейо Яворов”
24. ул. „Вит”
25. ул. „Петко Славейков”
26. ул. „Гладстон”
27. ул. „Княз Дондуков”
28. ул. „Райко Жинзифов”
29. ул. „Стара планина” в квартал 

„Нов път”
30. ул. Георги Димитров” в гр. Ду-

навци

През миналата 
седмица, във връзка с 
обилния снеговалеж в 
региона през послед-
ните 40 часа, кметът 
на Община Видин инж. 
Румен Видов издаде 
заповед, по силата 
на която собствени-
ците и наемателите 
на търговски обекти и 
жилищни сгради, раз-
положени на терито-
рията на общината, са 
задължени да почист-
ват от сняг тротоарите 
и откритите площи, ко-
ито са прилежащи към 
стопанисваните от тях 
сгради. Задължение 
на стопаните на обек-
тите е и премахването 
на ледените висулки, 
и обезопасяването на 
заледените участъци 
в прилежащите към 
сградите пешеходни 
зони.

Заповедта е из-
дадена на основа-

ние чл. 44, ал. 1, т. 1 
и ал. 2 от Закона за 
местното самоупра-
вление и местната 
администрация и чл. 
15 от Наредбата за 
изхвърляне, събира-
не, транспортиране, 
претоварване, опол-
зотворяване и обез-
вреждане на битови, 
строителни и масово 
разпространени отпа-
дъци и поддържане и 
опазване на чистота-
та на територията на 
Община Видин. 

Съгласно чл. 28, 
ал. 1 и 2 от посоче-
ната Наредба, на на-
рушителите ще бъдат 
издавани наказателни 
постановления. За 
физически лица санк-
цията е глоба от 20 
до 200 лева, като при 
повторно нарушение 
размерът на глобата 
се удвоява, а за тър-
говци и юридически 
лица имуществената 
санкция е от 100 до 
500 лева, като при 
повторно нарушение 
отново се предвижда 
удвояване на размера 
на санкцията. 

Контролът по из-
пълнението на насто-
ящата заповед се въз-
лага на Общинския 
контролен инспекто-
рат.

Със заповед кметът 
на Община Видин инж. 
Румен Видов определи 
петчленна комисия от 
специалисти на общин-
ската администрация, 
която да извърши про-
верка в изолатора за 
бездомни кучета. 

Проверката, която 
включва оценяване на 
състоянието на питом-
ника, както и проследя-
ване на договора между 
фирмата -изпълнител 
„Еко Титан” ЕООД и Об-
щина Видин и анексите 
към него, стартира на 

3 януари. Тя е насро-
чена съгласно ЗВМД 
и ППЗВМД. Комисията 
ще състави констати-
вен протокол. Контро-
лът по изпълнението на 
заповедта е възложен 
на главния секретар 
на Община Видин Таня 
Омайникова. Договорът 
с фирмата-изпълнител 
е сключен през 2003 г. 
Дейността на изолато-
ра е с цел намаляване 
броя на скитащите ку-
чета. За залавянето им 
е предвиден специали-
зиран превоз. Престо-

ят им в питомника е за 
срок от 14 дни, след ко-
ето, ако не са потърсени 
от собственик, кучетата 
биват умъртвява-
ни. Капацитетът 
на изолатора е 
за 100 кучета, на 
ден се залавят 
около 10. Заради 
очаквана законо-
ва промяна в мо-
мента в питомни-
ка тече ремонт с 
цел създаването 
на кастрационен 
център. Промя-
ната в законода-

телството ще фиксира 
условията, при които ще 
се извършва кастрация 
или евтаназия.

Сн. Б. Иванов

Сн. Б. Иванов
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Община Видин
Община Видин, Направление "Култура" 

ОБЯВЯВА КОНКУРС за "ЕКСПЕРТИ" 
към Регионален експертно-консултантски и 

информационен центьр "Читалища".

действие идва комисия, 
която казва, че може-
те (или не) да правите 
трето действие. За тези 
1 860 000 лева ние сме 
върнали 4 000 лева като 
средства, които не са 
ни признали като строи-
телна дейност. И то е за 
нещо, което сме пропус-
нали по някакви причи-
ни. Има общини, които 
са върнали по половин 
милион лева. 

Средства, които са 
отпуснати и не са усво-

Общините да финансират офис за разработване на проекти
ени. Това може да се 
случи по няколко при-
чини, като първата е 
при недобре разработен 
проект. Има ли грешки 
при него, тогава сред-
ствата се разминават, а 
по проекта не можеш да 
направиш никакви из-
ключения. 

- Сега, когато няма 
предприсъединителни 
фондове, как работи-
те?

- Структурата коя-
то финансира сега, ще 
разплаща под шапката 
на министъра на финан-

сите, на министъра на 
регионалното развитие 
и има регионалния офис 
в Монтана. От централ-
ния офис и от регионал-
ния има непрекъснат 
надзор, има и инвести-
торски контрол. 

- Как малка общи-
на като Кула успява 
да разработи такива 
сложни проекти?

- Трудно е, но както 
виждате, успяваме. Но 
трябва да има специа-
лист от общината, който 
да защитава интереси-
те й.  Ще се дава право 

тези структури, които се 
занимават с разработка 
на проекти, да получа-
ват от 1 до 2% от стой-
ността на разработен и 
защитен проект.  

Важното е да се улу-
чи и насоката на проек-
та, за да може и експер-
тите, които оценяват, да 
разберат, че наистина 
това, което се иска да 
се направи, е необхо-
димо. Има много серти-
фицирани фирми, които 
правят обучения и пр. 
но според мен трябва 
да има такива фирми 

и на регионално ниво. 
Във Видин трябва да 
има такава, която да се 
дофинансира от общи-
ните – например от Кула 
10 000, Белоградчик 
15000, Макреш – 5 000 
и т.н.  и която да пома-
га за разработването на 
всеки проект. Основна-
та част се извършва от 
общините, но трябва да 
има и такава помощ от 
експерти, за да има ус-
певаемост. 

- Областната управа 
не би ли могла да бъде 
такъв инициатор?

- Аз смятам, че ние 
можем да инициираме 
една такава идея и об-
ластният управител да 
бъде човекът, който да 
събере такива специа-
листи и да ги изпрати на 
специализация. 

Ние сме 11 общини, 
така че можем да пла-
щаме заедно сериозни 
заплати на 6-7 човека, 
които да разработват 
проектите ни. Да обо-
рудваме офис и пр. Има 
общини, които си пома-
гат така.

др.Списъците със заболя-
ванията, освобождаващи 
здравноосигурените граж-
дани от потребителска 
такса, трябва да бъдат 
изложени на видно място 
пред лекарските кабине-
ти, а така също и в РЗОК. 

Съгласно Национал-
ния рамков договор, за 
едно посещение в меди-

Нова година – нова 
потребитeлска такса

ко-диагностичната ла-
боратория за вземане 
на биологичен материал 
се заплаща цена, опре-
делена от изпълнителя. 
Тази цена, независимо от 
броя на изследванията, 
не може да бъде по-ви-
сока от 2 лв. В случай, че 
здравноосигуреното лице 
заплаща цена за вземане 
на биологичен материал, 
лечебното заведение не 

може за изследвания в съ-
щата лаборатория да из-
исква от него потребител-
ска такса. От заплащане 
за вземане на биологичен 
материал се освобожда-
ват лицата без доходи, 
настанени в домове за 
деца и юноши, в домове 
за деца от предучилищна 
възраст и в домове за со-
циални грижи.

Окръжна следствена служба - Видин
ОБЯВЯВА

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ
Длъжност: "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ"

Месторабота: 
Окръжна следствена служба гр. Видин ул."Широка" №1. Характер на рабо-

тата: деловодна.
Изисквания: 
средно образование, компютърна грамотност, лицето да не е осъждано и по-

дследствено.
Необходими документи:
оригинал и на диплом за завършено образование, трудова автобиография и 

документ удостоверяващ компютърна грамотност.
Документите се подават от 04.01.08г. до 04.02.08г. в 

Окръжна следствена служба - Видин, ст. №2.
Дата на конкурса: 12.02.08г.

Кандидатите да представят следните документи:
1. Молба;
2. Автобиография;
3. Документи за трудов стаж; 
4. Документ за завършено висше образование; 
5. Свидетелство за съдимост;
6. Документ за владеене на чужд език; 
7. Умение за работа със съвременни комуникационни и инфор-

мационни технологии – документ;
8. Опит по разработка и изпълнение на програма и проекти.                                                                                    
СРОКЪТ за подаване на документите е от 7.01.2008 г. до 7.02.2008 г.
МЯСТОТО за провеждане на конкурса е Община Видин, 8-ми етаж, стая № 

5.
На кандидатите ще се предостави длъжностна характеристика на конкурсна-

та длъжност да се запознаят с нея.
Документите се подават на 14-ти етаж в стая № 11.

Справки на тел. 601 712 – Петрова

Богоявление
Кметът на Видин Ру-

мен Видов  участва в 
празника за отбелязва-
не на „Богоявление” на 

6 януари 2008 година. 
На Йордановден НВП 
митрополит Дометиан 
отслужи празнична ли-
тургия в катедралния 
храм „Свети Великомъ-
ченик Димитрий”. Шест-
вие тръгна от храма към 
плажа под крепостта 
„Баба Вида”, където по 
традиция се състоя це-
ремонията по хвърля-
нето на богоявленския 
кръст във водите на 
река Дунав.
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w от стр. 8

Нивото на ДунавВремето днес

ние. Ще ви представим 
двамата първи носители 
на почетни дипломи и из-
ящни плакети.

Капитанът на 
“Видабаскет” Да-
ниел Кирилов

е добре познат на лю-
бителите на спорта във 
Видин. Още като юноша е 
включен в първия състав, 
който влезе в национална-
та майсторска група през 
1999-та година. За него-
вото оформяне като бас-
кетболист са дали своя 
принос и Милко Златанов, 
и Иван Цолов-Пистика, и 
Цеко Барчовски, и Нино 
Войнов. Вече четвърти 
сезон Даниел е основен 
състезател и капитан на 
“Видабаскет”. Впечатлява 
със своята пробивност, 
много подвижна защита 
и прецизна стрелба от 
разстояние. Тази есен на-
върши 40 години, но не му 
личат, често пъти играе 
и двете полувремена без 
смяна. И двамата му сина 
- Невен и Марин са бас-
кетболисти, в момента иг-
раят в студентски отбори, 
а миналата година спече-
лиха купата по стрийтбол 
на видинската Търгов-
ско-промишлена палата. 
Отскоро Даниел Кирилов 
е играещ председател 
на "Видабаскет” и работи 
много добре с организа-
ционния секретар на клу-

О б я в а
Община Кула кани проектанти, притежаващи 

проектантска правоспособност на част „Пътна” 
и част „ВиК” да представят оферти  за 

изработване на  следния работен проект:
Подобряване на уличната инфраструстура в се-

лата на Община –Кула – Старопатица, Тополовец, 
Цар Петрово, Коста Перчово, Полетковци.

Справки и информация в стая №5 в 
Община Кула или на тел. 

09388 22 27 инж. Добрин Нешев

Обявява се 
конкурс по документи за свободни работни места за 

нуждите на Кризисен център за деца и жени, пострадали 
от домашно насилие за град Видин, както следва:
• Психолози – приложна и съдебна  психология;
• Юристи;
• Социални работници;
• Общопрактикуващ лекар и медицинска сестра;
• Педиатър;
• Охрана;
• Шофьори;
• Готвач и помощник-готвач;
• Обслужващ персонал.
За контакти тел.: 0898 431 302 – г-жа Николова

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ ви уведомява за графика на отчитане на електромерите в Западна България през месец януари:

Първи период – от 02.01 до 07.01.2008 г. 
Втори период – от 08.01 до 11.01.2008 г. 
Трети период – от 14.01 до 17.01.2008 г. 
Четвърти период – от 18.01 до 23.01.2008 г. 
Пети период – от 24.01 до 31.01.2008 г. 
Сроковете за плащане на сметките за отчетената и фактурирана електрическа енергия през месец януари 

са следните:
За първи период – от   11.01.2008  до 24.01.2008 г. 
За втори период – от   17.01.2008 до 30.01.2008 г. 
За трети период – от  23.01.2008 до 05.02.2008 г. 
За четвърти период – от  31.01.2008 до 13.02.2008 г. 
За пети период – от  06.02.2008 до 19.02.2008 г. 
Клиентите на ЧЕЗ могат да получат повече информация на денонощната телефонна линия 0700 

10 010 на цената на един градски разговор от всяка точка на Западна България, седем дни в седмица-
та или на уеб сайта на компанията www.cezelectro.bg , както и на и-мейл адрес: zaklienta@cez.bg.

Свети Йоан Кръстител 
(Ивановден)

Баскетболист и футболист с 
награди за спортно дълголетие

Днес ще продъл-
жава да превалява 
слаб сняг. Темпера-
турите ще са в ин-
тервала -1°C и +2°C. 
Слънцето изгрява в 
7.59 ч.  и ще залезе в 
17.10 ч. 

 При км 790,20  - Видин 
нивото на Дунав е 240 см – 

понижение с 10 см.
При км 833,60 - Ново 

село нивото е 190 см – по-
вишение с 4 см.

Температурата на вода-
та в реката е 1.9°C.

CEZ

ба Росен Ракаджиев.
На миналия бал на 

спортиста Даниел Кири-
лов получи от члена на 
управителния съвет на 
Сдружението за “Еколо-
гия, спорт и туризъм” Ни-
колай Цветков наградата 
за най-добър реализатор 
във втора “А” група. На 
този бал наградата му бе 
получена от представите-
ли на клуба, защото голе-
мият спортист предпоче-
те да пътува този ден за 
поредния мач от първен-
ството на обединената 
“А” група в Русе. И дейст-
вително жертвата бе оп-
равдана -  победата като 
гости с резултат 119:100 
утвърждава “Видабаскет” 
в челото на таблицата. 
Принос на Даниел с 26 
точки!

И както отборът жъне 
победа след победа нищо 
чудно отново да видим и 
Даниел Кирилов да за-
върши своята кариера в 
майсторската група. Той 
заслужава това.

Данчо Петков – 
играещият изпъл-
нителен директор 
на ФК “Бдин”

е един от най-нато-
варените футболисти в 
клуба. Разбира се отлич-
но с президента Жоро 
Василев и като водещ 
състезател, и като адми-
нистратор и треньор на 
двата юношески състава. 
Как успява? Не му личат 

38-те години. Миналия се-
зон отборът юноши стар-
ша възраст стана носител 
на купата на зона Враца, 
сега успешно се състеза-
ва в елитната формация 
Велико Търново.

Данчо Петков е лидер 
в нападението във всички 
мачове на мъжкия отбор 
на “Бдин” - партнира си 
отлично с голмайстори-
те Цветослав Тодоров и 
Сашо Виолинов, с капита-
на Генади Начев. Сам има 
реализирани пет попаде-
ния, принос за успешното 
класиране на отбора сред 
най-добрите състави на 
Северозападната "В" гру-
па!

В мъжкия отбор вече 
се утвърждават и негови-
те възпитаници от  юно-
шеската формация Ангел 
Цолов, Владо Йотов и Ми-
лен Танев. Това е велико-
лепен пример за прием-
ственост във футбола.

Често пъти на трени-
ровки и мачове присъства 
и малкият му син Данчо 
Петков-младши, който 
вече върви по спортния 
път на баща си.

Голямата мечта на 
Данчо Петков е още този 
сезон “Бдин” - Видин да 
се завърне в “Б” профе-
сионална група, да поиг-
рае още един-два сезона, 
след което се посвети из-
цяло на треньорската си 
кариера.

ХАРИ Яръмов

Днес се чества памет-
та на Свети Йоан Кръсти-
тел - последният староза-
ветен пророк, кръстителя 
на Иисус. Наречен е още 
"Предтеча", защото е вър-

вял преди Христос и е под-
готвял хората за неговото 
рождение.

В българската народ-
на традиция обредите и 
обичаите на Ивановден са 

свързани с очистителна-
та сила на осветената, на 
предния ден, вода. Пери-
одът на "мръсните" дни е 
завършил и всеки обръща 
поглед напред към добро-
то, здравето, берекета и 
щастливия живот. Самият 
ден е посветен на младото 
семейство, което е минало 
под венчилото през мина-
лата година. Кумът, който 
е венчал или кръщавал 
новородените, приготвя 
дарове и специален обре-
ден хляб (обкичен със за-
харосани ябълки, сушени 
плодове, босилек и стрък-
чета здравец), с които се 
посреща младото семей-
ство. Младите отиват в 
дома на кума, но и те носят 
дарове, хляб, баница и пе-
чена кокошка. Празникът 
е в чест към кума, който е 
утвърдил брак и е дал име 
на децата.

Обредното къпане за 
здраве на Йордановден 
продължава и на Иванов-
ден. В някои райони на 
страната то дори е по-ха-
рактерно за този празник. 
Традиция е да се посетят и 
именниците, като на места 
има обичай да бъдат ри-
тулно къпани в реката, а 
който не желае да го къпят, 
трябвало да се откупи, но 
задължително го пръскат с 
вода за здраве.

Имен ден днес празну-
ват: Иван, Ивана, Иванка, 
Ивайло, Калоян, Йото, Йо-
ана, Йоанка, Жана, Яна, 
Ваньо, Ваня.
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îбяâè, ðåêëàмè, ñъîбщåíèя è мàëêè îбяâè зà âåñòíèцèòå 

“24 чàñà”               “Òðóä” 

ISSN 1310 - 1269                          п.к. 144,
 3700 Видин, ул. “Градинска” 7, ет. 1, ст. 7,
 тел./факс 60 61 62 и 60 77 66- редактори

Рекламна кантора - 60 06 60
Авторът носи пълна отговорност  за  написаното.
Хонорари се  изплащат  само  за поръчани  материали.

Ръêîпèñè è ñíèмêè íå ñå âðъщàò

è âñèчêè äðóгè ñòîëèчíè è ðåгèîíàëíè âåñòíèцè

 пî цåíè íà èзäàíèяòà.

6бр. 3   7 януари, 2008 г.

За контакти: тел. 094 600 288-отдел 
„Снабдяване и пласмент” и 0887 31 49 49

-г-н Милчо Гергов.

Във връзка със стартиралото производство 
на тежкотоварни гуми, „ВИДАХИМ” АД обявя-
ва промоционални цени на следните размери 
гуми:

    •11.00 – 20 PR 16  грайферна – 
   290.00 лв. с ДДС;
    •11.00 – 20 PR 16  шосейна 
   – 285.00 лв. с ДДС;
    •11.00 – 20 PR 16  повишена проходимост 
   – 306.00 лв. с ДДС

Посочените промоционални цени са актуални от 
25.06.2007г. до изчерпване на количествата, които са 

ограничени. Гумите могат да бъдат закупени на място във 
фирмения магазин на адрес: гр.Видин, Южна промишлена 
зона. Магазинът е с работно време: От 8.00 до 12.00 и от 

13.00 до 17.00ч. от понеделник до петък включително.

w
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Разписание на авто-
буси Видин-София

Видин-София
“Алексиев-91”
4.00 /без неделя/; 

5.00; 6.00; 7.30; 10.00; 
13.00; 16.30 ч.

“Витоша” - 6.30; 8.00; 12.00; 14.00; 15.00 /
само в неделя/ и 15.30 ч.

Видин-Плевен “Алексиев-91” - 8.30 ч.
Видин-Свети Влас “Алексиев-91” – 5.00 ч.

София-Видин
“Алексиев-91” - 9.30; 11.45 /без неделя/; 

12.30; 13.15; 14.30; 15.00; 17.45 ч.
“Витоша” - 7.30; 9.00; 10.00; 11.00; 15.30 /

само в петък/; 16.30 ч.
Плевен-Видин “Алексиев-91” – 15.00 ч.
Свети Влас - Видин “Алексиев-91” – 6.40 ч.

СПРАВОЧНИК

Разписание на влаковете       В сила от 09.12.2007 г.

Заминаващи
Влак №   Тръгва от   Движи се    Пристига в
  категория Видин   до гара    крайна гара
70240  пътн.  05.20   Брусарци   07.14
7620  бърз  06.05   София   11.11
7622  бърз  12.40   София   18.13
70102  пътн.  13.55   София   20.37
7624  бърз  16.15   София   21.45

Пристигащи
Влак №   Пристига във  Движи се    Тръгва от
  категория  Видин   от гара    начална гара
70101  пътн.  09.36   Мездра   05.42
7621  бърз  12.20   София   07.05
7623  бърз  17.46   София   12.15
7625  бърз  21.30   София   16.00
70241  пътн.  00.38   Брусарци   22.45

 Забележка: Влак 7631 тръгващ от София в 19.00 ч. за Лом има връзка от 
Брусарци за Видин с влак 70241 в 22.45 ч.

Влакове 7620, 7621 и 7624 не преминават през гара Мездра. 
Цена на билета: Видин-София – бърз влак – 11.40 ч.; отиване и връщане – 

18.30 лв.; пътнически влак – 9.90 лв.

Д-р Адриана МАрковА
СПЕЦИАЛИСТ ПО ХОМЕОПАТИЯ  

и ДЕТСкИ БОЛЕСТИ
Приема болни всеки работен ден 

от 12 до 13 часа в кабинета си - №126 в ДКЦ-1 
(старата Поликлиника)

За консултации и записвания – 0887 21 44 21

Видин, автогара - тел.:++359 94 601 905; ++359 897 908 682; ++359 898 412 182

гр. Видин ул. Цар Александър 19-21 ;  тел. 094/620 600

ПРОДАВАМ 
Продавам гарсониера в к-с 

“Баба Тонка”, в добро състоя-
ние,  цена 35 000 лв., тел: 0887 
494 920

Продавам двустаен па-
нелен в к-с “Бонония”, в много 
добро състояние, тел: 0888 001 
927

Продавам двустаен пане-
лен в к-с “Бонония”, напълно 
обзаведен, тел: 0888 001 927

Продавам двустаен пане-
лен с разширение - 76кв.м в кв. 
“Баба Тонка”, тел: 0889 822 444

Самостоятелна къща в кв. 
“Акджамия”, с дворно място 416 
кв.м, тел: 0888 907 365

Тристаен в к-с “Панония”, 
ет.3, тел. 0889 833 522

Къща с двор в с.Буковец, 
тел. 0888 907 365

Тристаен тухлен в Съеди-

нение, тел. 0887 494 920
Продавам двустаен апар-

тамент-79кв.м. в жк. “Бонония”, 
в отлично състояние,  тел: 0888 
907 365 

Продавам двуетажна къща 
в кв. Акджамия, тел: 0888 001 
927

Тристаен тухлен апарта-
мент в “Калето”, тел. 0888 001 
927

Двустаен апартамент в к-с 
“Химик”, тел. 0887 494 920

КУПУВАМ
Спешно купувам гарсони-

ера в блок “Илюшин” на първи 
етаж или такава на ул. “Христо 
Ботев”, тел. 0888 001 927

Купувам къща в селата: 
Дунавци, Синаговци и Иново, 
тел: 0888 001 927

Спешно купувам гарсони-
ера и тристаен, тел. 0888 001 

927
Спешно купувам двустаен, 

тел. 0888 001 927
ТЪРСЯ

Търся гарсониера или дву-
стаен под наем в к-с “Крум Бъч-
варов” или на ул. “Широка”, тел: 
0888 001 927

Търся помещение под наем 
за производствена дейност-100-
кв.м, тел: 0888 001 927

Къща в с. Динковица, тел: 
0889 822 444 

Търся едностаен и двустаен 
в кв. “Вида”, “Крум Бъчваров” и 
“Гео Милев”, тел: 0889 822 444

ПОД НАЕМ
Помещение 72 кв.м в цен-

търа (зад ПГ), тел: 0888 907 
365

Търся гарсониера под наем 
във всички райони, тел: 0887 
494 920

ПРЕЗ ИЗМИНА-
ЛАТА СЕДМИЦА:

РОДЕНИ: Елена, 
Румян, Галина, Давид, 
Анка, Денис, Алексан-
дър, Кристина, Калина, 
Цветан, Иван, Красими-
ра, Виктория.

ПОЧИНАЛИ: Георги 
Ив. Митев /р. 15.07.1926 
г./; Никола П. Стан-
ков /р. 28.10.1942 г./; 
Станка Л. Станкова /р. 
14.11.1944 г./; Денка Н. 
Панкова /р. 18.09.1928 
г./; Теменужка К. Фло-
рова /р. 02.01.1934 г./; 
Искренчо Ал. Иванов 
/р. 28.08.1953 г./; Сне-
жанка Б. Пекова /р. 
31.01.1950 г./; Ванчо Г. 
Митов /р. 26.06.1929 г./; 
Христоско Б. Средев /р. 
14.09.1943 г./; Никола 
М. Йонов /р. 16.09.1927 
г./; Стойко Ив. Стойков 
/р. 4.05.1933 г./; Кирил Г. 
Захариев /р. 12.06.1930 
г./; Петър Мл. Андреев 
/р. 09.02.1923 г./; Еф-
тимия Ил. Динова /р. 
19.04.1924 г./; Славчо 
Ив. Светозаров /р. 
7.02.1945 г./; Дилян Ем. 
Димитров /р. 14.06.1976 
г./; Доко П. Младенова 
/р. 29.05.1936 г./; Ванчо 
Ст. Танев /р. 15.07.1934 
г./; Вела Кр. Танова /р. 
21.12.2006 г./.

ПРОДАВАМ

Продавам панелна гар-
сониера в к-с “Гео Милев”, 
тел. 600 481, 0899 823 840

Продавам парцели на 
Е-79, тел. 600 481, 0899 
823 840

Продавам етаж от къща 
с гараж със самостоятелен 
двор и етаж от къща зад ВиК 
и “Акджамия”, тел. 600 481, 
0899 823 840

Продавам двустаен ту-
хлен в “Калето” и панелни 
в к-с “Бонония”, “Хр. Ботев”, 

“Крум Бъчваров”, “Химик”, 
“Гео Милев” и “Панония”, 
тел. 600 481, 0899 823 840

Продавам тристаен 
тухла и панел в к-с “Гео 
Милев”, “Калето”, “Христо 
Ботев”, “Стамболийски” и 
“Кр. Бъчваров”, тел. 600 
481, 0899 823 840

Продавам къщи и 
вили в селата Покрайна, 
М.Узуново, Кула, Върбово, 
Ясен, Раяновци, Синаговци 
и др., тел. 600 481, 0899 
823 840

Продавам двустаен в 
центъра, тристаен с гараж 
и самостоятелна къща, тел. 
607 396

Продавам двустайни 
панелни в к-с “Кр. Бъчваров”, 
“Гео Милев”, “Бонония”, “В. 
Левски”, “Баба Тонка” и бл. 
“Илюшин”, тел. 601 883, 
0888 324 118

Продавам къща с двор 
във Видин и гарсониера, 
тел. 0899 899 051, 0899 
898 411

Продавам частното топ-
ливо до ОКС, тел. 0878 342 
383, 0878 342 384

Продавам двустаен и 
гарсониера без течове, тел. 
0897 867 619

Продавам двустаен па-
нелен в к-с “К. Бъчваров”, 
бл. 16, вх. Г, ет. 3, в отлично 
състояние, цена 62 000 лв., 
тел. 607 980, 0897 280 079

Продавам панелни гар-
сониери в к-с “Кр. Бъчваров”, 
тел. 601 883, 0888 324 118

Продавам в промиш-
лената зона хале, терен, 
парцел на Е-79 и търговско 
помещение, тел. 0886 562 
611

Продавам тристаен па-
нелен в к-с “Кр. Бъчваров”, 

бл. 13, ет. 2, след ремонт, в 
отлично състояние, цена 70 
000 лв., тел. 607 980, 0897 
280 079

Спешно продавам дву-
стаен в к-с “Баба Тонка”, 
цена 55 000 лв., тел. 0878 
412 516

Продавам магазини в 
к-с “Бонония”: 35 кв.м – 60 
000 лв., 64 кв.м – 112 000 лв. 
и апартамент в строеж 164 
кв.м – 165 000 лв., тел. 607 
980, 0897 280 079

Продавам двустаен ту-
хлен “Калето” к-с “Бенков-

ски”, ет. 4, 85 кв.м + таванска, 
голямо мазе, 75 000 лв., тел. 
601 571,  0898 633 392

Продавам двустайни с 
разширение в к-с “Кр. Бъч-
варов”, ет. 1, 78 кв.м и ет. 6, 
76 кв.м, тел. 601 883, 0888 
324 118

Продавам тристаен па-
нелен апартамент – 86 кв.м 
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Изкупува ниви, стари лозя и гори
Арендуване * комасация
Замени

За контакти Агенция “До-До”
Изготвя всички необходими доку-
менти за оформяне на сделка

офис Видин – тел./факс 094/606 163, 0878 702 803;
офис Враца – тел./факс 092/622 623, 0878 700 805;

офис Монтана – тел./факс 096/314 711, 0878 702 802

ФеърПлей Аграрен фонд АД
Инвестиции в земеделието

Конкурентни цени.
Заплащане веднага.

http://do-do.eu

Д-р Тома ТОМОВ
Стоматолог - специалист 
ортопед 

Записвания и консултации: 
0887 281 372

За читателите, които 
не са били във Видин 
или по друга причи-
на са пропуснали да 

вземат поредния брой 
на в. “НИЕ”, редакция-
та дава възможност 
на желаещите да го 

закупят. Заповядайте 
в редакцията или в 

рекламната кантора.

  094/60 41 30, Фàкс: 094 /62 62 00, 
óë. «Öàð Сèмåîí Âåëèêè» 40  www.yavlena.com

Продавам
ДВУСТАЕН панелен, ет. 

1, к-с “Гео Милев”, тел. 0878 
626 294

ДВУСТАЕН панелен, ет. 
5, к-с “Панония”, 46 000 лв., 
тел. 0878 626 294

ТРИСТАЕН панелен в к-с 
“Вида”, тел. 0878 626 294

ТРИСТАЕН панелен в 
к-с “Кр. Бъчваров”, тел. 0878 
626 294

ГАРСОНИЕРА  в к-с “Гео 
Милев”, ет. 5, след ремонт, 
тел. 0878 626 294

КЪЩА двуетажна с двор 
5572 кв.м в с. Раяновци, тел. 
0878 626 294

КЪЩА в с. Бойница, 

цена 12 300 евро, тел. 0878 
626 294

КЪЩА с лятна кухня в с. 
Слана Бара, тел. 0878 626 
294

ТРИСТАЕН тухлен, к-с 
“Химик”, 70 000 лв., тел. 
0895 680 375

ТРИСТАЕН тухлен , к-с 
“Бенковски”, след ремонт с 
таванска стая, мазе и гараж, 
тел. 0895 680 375

ДВУСТАЕН панелен, к-с 
“Гео Милев”, тел. 0895 680 
375

ДВУСТАЕН с разшире-
ние в к-с “Кр. Бъчваров”, 
частично обзаведен, тел. 
0895 680 375

ДВУСТАЕН тухлен с из-
глед към река Дунав, тел. 
0895 680 375

КЪЩА и новопостроена 
вила в с. Майор Узуново, 
тел. 0895 680 375

КЪЩА двуетажна в гр. 
Кула, тел. 0895 680 375

КЪЩА с двор в с. Гра-
дец, тел. 0895 680 375

Под наем
ДАВАМ под наем обза-

веден етаж от къща, тел. 
0878 626 293

ДАВАМ под наем поме-
щение в центъра, тел. 0878 
626 293

ТЪРСЯ апартамент под 
наем, тел. 0878 626 293

в к-с “Гео Милев”, бл. 20, вх. 
3, ет. 2, тел. 032247387, 0899 
677 228

Продавам триетажна 
къща, ново строителство с 
дворно място  в к-с “Кр. Бъч-
варов”, цена 220 000 евро, 
тел. 607 980, 0897 280 079

Продавам луксозна 
гарсониера срещу “Бърза 
помощ” в к-с “Гео Милев”, 
тел. 0887 943 970

Продавам тухлен апар-
тамент бл. “Янтра” с таван-
ска, мазе, гараж, тел. 601 
883, 0888 324 118

Продавам двустайни 
тухлени в “Калето”, ет. 3 на 
цени 78 000 лв. и 46 000 
евро, тел. 0897 280 079

Продавам къща с двор-
но място в с. Иново, тел. 
0898 594 873, 09342/300

Продавам тухлен гараж 
в к-с “Бенковски”, цена 4000 
лв., тел. 0888 088 683, 0899 
870 232

Продавам гарсониера 
в к-с “Гео Милев”, ет. 1, 36 
000 лв., тел. 607 980, 0897 
280 079

Продавам тухлени дву-
стайни апартаменти, ново 
строителство, тел. 601 883, 
0888 324 118

Продавам гарсониера 
в к-с “Панония”, бл. 7, след 
основен ремонт, без по-
средник, тел. 0889 903 017, 
604 014

Продавам четириста-
ен тухлен с гараж, мазе и 

таванска в к-с “Бенковски”, 
80 000 евро, хубав, ремон-
тиран, тел. 607 980, 0897 
280 079

Продавам втори етаж от 
къща с лятна кухня, гараж и 
дворно място на ул. “Теодо-
си Търновски”, тел. 0888 396 
138, 0888 655 537

ТЪРСЯ

Търся под наем обза-
ведено жилище, тел. 0897 
976 300

Търся под наем гарсо-
ниера или двустаен, жела-
телно около уч-ще “Л. Кара-
велов”, тел. 0898 783 445

РАЗНИ ПРОДАЖБИ 

Продавам чугунени ра-
диатори, 5 лв./глидер, 80 
глидера, тел. 0896 633 606, 
след 20 ч., Илиян

Продавам фирма със 
заведение за хранене в 
Общински пазар Видин, 
без задължения, тел. 0898 
716 040

Продавам дискова бра-
на 2 м, тел. 0887 318 845, 
600 389

Продавам ново руско 
пиано, цена 600 лв., тел. 
09315/30-75

Продавам конски фур-
гон; ел.казан – мляко и 
ел.пържолник, тел. 0887 
717 532

Продавам електрожен 

“Кракра-160А”, неизполз-
ван, 280 лв., тел. 0887 806 
840

Продавам професи-
онални грилове, тостери, 
дюнери, фритюрници, тел. 
0888 517 735

КУПУВАМ

Купувам земеделска 
земя, тел. 607 980

Купувам двустаен или 
тристаен в района на к-с 
“Крум Бъчваров” и “Вида”, 
може и за ремонт, без по-
средник, тел. 632 216,  0896 
301 770

Купувам празен парцел 
в Иново, тел. 0888 466 272

ЗАПОЗНАНСТВА 

0881342693 Самотна 
съм, а нощта е за грехове

089131746   Търся батко 
да си поиграем сладко

0881342540 Нежност и 
топлина за двама

0881346538 Мога силно 
да обичам

090018000   Еротични 
фантазии на живо с най- 
палавите момичета

0881342687 Скъпи, хай-
де да опитаме по-така!

0881345275 Ако търсиш 
любов и топлина – обади 
се!

089131743   Търся мъж – 
мечта на всички времена!

0881342682 Съживи 
душата ми с любов!

0881342828, 089142493  
самотна дама те търси (без 

импулси)
0881342754 бисексу-

ални брат и сестра (без 
импулси)

0881342699 самотна, 
разкрепостена, незадово-
лена (без импулси)

0881342762, 089142492  
пророчество и ясновидство 
(без импулси)

0881342819, Сексапил-
на, ненаситна и перверзна 
хубавица те чака (без им-
пулси)

0881342820 бизнесда-
ма на 46 г. желае… (без 
импулси)

0881342966 зряла дама 
без задръжки (без импул-
си)

0881342918 Красива, 
разведена, адски разкрепо-
стена (без импулси)

0881342760 Маг Теди 
очаква вашите въпроси за 
бъдеще и настояще (без 
импулси)

089142494 секс и бельо, 
твърдо легло. Очаквам да 
се запознаем и на живо да 
си поиграем

Сладко  миньонче, 
0881342199

Нежна лекарка,палава, 
0881345897

Богата вдовица търси, 
089131798

Строга господарка, 
090012634, 090012636

РАБОТА

Търсим жена до 35 г. 
за работа в магазин /не 
хранителен/ с компютърна 
грамотност, тел. 601 411, от 
9 до 18 ч.

Стоматологичен каби-
нет търси секретарка до 30 
г., тел. 0898 549 952

Работа в Чехия за шло-
сери, автобояджии и гал-
ванизатори, тел. 0885 476 
367

Търсим шлосер мон-
тьор, тел. 0888 456 969

Надомна работа по до-
говор, предплата, тел. 0885 
240 295, 0894 302 907

Търся работнички за 

временна работа, тел. 0888 
622 789

Търся продавачи на 
вестници, тел. 600 389

ДАВАМ ПОД НАЕМ

Давам под наем строи-
телна технка – къртене на 
фаянс и теракот, пробиване 
на дупки в бетон. Рязане на 
дърва с “Хускварна”, тел. 
0898 436 774, 0886 304 329

Давам под наем стая, 
гарсониера, тристаен па-
нелен обзаведен, тристаен 
тухлен в центъра – лукс и 
промишлено помещение, 
тел. 600 481, 0899 823 840

Давам под наем апар-
тамент, къща, търговско 
помещение и терен, тел. 
607 396

Давам под наем поме-
щение в централна градска 
част, тел. 0889 791 416

Давам под наем обзаве-
дена гарсониера, тел. 0895 
722 087

Давам под наем оборуд-
ван и работещ хранителен 
магазин в к-с “Химик”, тел. 
0898 482 011, 0899 817 596

Давам под наем две съ-
седни помещения – 27 и 44 
кв.м партер бл. “120 апарт.”, 
санитарен възел, тел. 0897 
828 117

Давам под наем поме-
щение за офис в идеален 
център, тел. 0877 819 549

УСЛУГИ

Ремонт на телевизори. 
Посещения по домовете, 
тел. 0888 652 990

0877 584 316 Извърш-
ване на всякакви строител-
ни ремонти – вътрешни и 
външни, саниране, гипскар-
тон, боядисване

Обединен  съюз на 
пенсионерите  “Д-р Бърни 
Бончев” се премести на 
ул. “Раковски” в салона на 
фирма “Бързопис-52”. От 
5.01.2008 г. до 31.05.2008 
г. се организира безплатно 
обучение по машинопис, 
стенография и компютърен 
машинопис на внучета на 
пенсионери с минимална 
пенсия до 150 лв. В края на 
курса – изпит и получаване 
на диплома. 

Изработка на алумини-
ева и ПВЦ дограма, мрежи, 
метални врати, тераси и др., 

тел. 0898 660 278
Точно ясновидство, ро-

дови проклятия, събиране 
на разделени двойки, восъ-
клеене и др., тел. 0899 085 
418, 0897 536 450

АВТОМОБИЛИ

Продавам “Москвич 
Алеко” в движение, тел. 606 
046, 0889 252 471

Продавам малогабари-
тен трактор с двойно преда-
ване и двигател “ВАН-15” с 
ел.захранване, тел. 0889 
319 927

Продавам “Фиат Уно” 
1.7, 87 г., инжекцион, на час-
ти, тел. 0899 684 828

Продавам трактор 
“ЮМЗ”- 2 бр., колесни фур-
гони, тел. 0889 267 659

Продавам “Форд Ес-
корд”, 91 г., бензин, цена по 
договаряне, тел. 0898 975 
771, 0899 900 113

Продавам бус “Форд” 
и “Москвич”, тел. 0899 620 
674

Продавам “Опел Корса” 
1.3, бензин/газ, изкърпена 
и боядисана, 2200 лв., тел. 
0887 432 353

Продавам “Застава ГТ-
55”, 79 000 км реални, в 
движение, цена 500 лв., тел. 
0887 806 840

Продавам “ЕТЗ-250”, 
цена 500 лв., тел. 0895 156 
308

Продавам “Опел Вектра 
2i”, 89 г., 115 к.с. в много 
добро състояние, всички 
екстри без кожен салон, 
спешно, тел. 0878 166 199

 Продавам “WV Голф-2”, 
тел. 0898 372 607
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Богата национална кухня, уют, голямо 
разнообразие от алкохолни и безалкохолни 
напитки, подбрана музика,  приятна 
хумористична атмосфера – това 
са част от акцентите в ново за-
ведение в центъра на града.

Те
ле

фон
 за

 резервации: 093 64375
Х о р а -

та, които 
редовно включ-

ват в менюто си 
люти чушки, се рад-

ват на по-спокоен и 
здрав сън, съобщава ABC 
News. консумирането на 
люти чушки се отразява 

благотворно на сърдечно-
съдовата система, на секса и 

тонуса на човека.

Лютите чушки са плодове на тропическия храст Capsicum 
frutescens.  

Лютата чушка има силен аромат и вкус, вариращ от сладникав 
до лют и дори изгарящо лют (причина за лютивия вкус е наличието 
на голямо количество на фенолното съединение капсаицин). Обик-
новено чушките се сушат на слънце, като запазват вкуса си през 
цялата зима. Употребяват се за подправка на супи 
и ястия, в различни сосове, салати и пици. 
Повишават апетита.

Мерната единица за лютевина на 
чушка е "Сковил”.

“Кръчма Лютата чушка”  предлага на своите клиенти освен терапевтичните 
свойства на чушките, прекрасни изживявания. Опитайте!

Да
й д

а с
е п

одл
ютиме, а после и да се омутиме.

СУДОКУ мания

Овен      За мнозина от родените под този 
зодиакален знак е препоръчително да се при-
държат към завишена активност както в профе-
сионален, така и в чисто обществен план. Не 

отказвайте на отправени ви покани за открит разговор по 
служебни въпроси, дори и да става въпрос за извънработ-
но време. Не бързайте с подписването на договори.

Телец        Днес на мнозина от вас ще им се 
наложи да се преборят с всеобщата негативна 
нагласа към личните им проекти. Твърде е въз-
можно предварителните ви планове както от про-
фесионален, така и от личен характер за уикенда 

да се провалят, особено ако не сте предвидили някои за-
труднения в тази посока още отрано.

Близнаци С желание ще пристъпите 
към осъществяване на проектите си. В името на 
по-доброто си бъдеще ще търсите най-добрите 
решения както в професионален, така и в личен 

план. Имате шансове да успеете и ще получите нещата, 
към които се стремите. Не се тревожете за финансите си. 
Възможностите ви ще нарастват.

Рак      Натовареността ще изостри сети-
вата ви и ще затрудни общуването ви с околния 
свят. Не позволявайте на емоциите да опреде-
лят отношението ви към каквото и да било. Ако 

допуснете това да стане факт, ще претърпите загуби във 
всичко. Не бъдете нетърпеливи. Пряката ви заетост ще ви 
погълне с ангажиментите си.

Лъв    Не допускайте днес финансови за-
труднения да пречат на общуването ви с околния 
свят. Проблемите ви не са непреодолими, нуж-
даете се от по-добра организация. Работете по 

преодоляване на собствената си неподреденост и дайте 
преднина на дела, които ще ви изведат по-скоро до успе-
ха. Ако прецените, че ви е нужно, потърсете съдействие.

Дева     Успешният ви професионален ход 
продължава и днес, а също и добрите перспекти-
ви за личния ви живот. С добронамереното си от-
ношение към проблемите на другите привличате 

вниманието на хора, имащи високо място в социалния и 
политическия живот. Това ще ви донесе привилегии и пре-
димства, от които може да се възползвате.

Везни        Новостите предстоят, а с тях ще се 
множат и добрите ви постижения. Денят ви ще е 
успешен и ще даде тласък на професионалното 
ви и личностно израстване. Проблемите, които 
сте считали за трудно решими, ще останат в ми-

налото ви. С постиженията си ще привличате погледите на 
другите върху собствената си личност.

Скорпион Мнозина от вас ще бъдат 
привлечени от предизвикателства, съизмерими с 
постиженията на хора, от които се възхищавате. 
Няма да жалите сили и енергия в постигане на 

по-добри резултати. Верни на себе си, ще преодолявате 
препятствия, но ще реализирате мечтите си. В семейство-
то ще срещате разбиране.

Стрелец Няма да ви върви кой знае 
колко днес, но пък и вие няма да се обезсърчи-
те от тази звездна даденост. Ако все пак искате 
да не преживеете някакво голямо разочарование, 

то не се захващайте с много задачи едновременно. Не се 
напрягайте, а свършете колкото може по -добре най-неот-
ложното.

Козирог С добрата си професионал-
на подготовка ще постигнете напредък и ще по-
вишите претенциите си както по отношение на 
възнаграждението, така и към по-високите етажи 

в йерархията. Денят е подходящ и за подобряване органи-
зацията на работа и бизнеса. Разумно ще прилагате опита 
и информираността си.

Водолей Вниманието и мислите ви 
ще са заети от проблем, с който сте решили да 
приключите. Новото ви привлича и с желание ще 
се устремите към него. Не позволявайте на ми-

налото да ви връща назад, има толкова нови предизвика-
телства, заради които си струва да се напрегнете и да ги 
решите.

Риби      Силен тласък на идеи и творчески 
порив ще мотивира активните и делови пред-
ставители на знака да разгърнат силите си. Ще 
загърбите съмненията си и ще се отдадете на ра-

бота в стремежа си да постигнете повече. И ще успявате. 
Ще се радвате на добри доходи и удовлетворени духовни 
търсения.

Учителка задава въпрос на уче-
ник: 

- Какво работи майка ти? 
- Майка ми е консултант. 
- Чудесно! А къде работи? 
- Вкъщи - непрекъснато дава акъл 

на баща ми. 

Мога да ви поздравя! Във вас се е 
зародил нов живот! 

- Докторе, но аз съм мъж... 
- Е, и? Какво им пука на глисти-

те... 
 
- Виждал ли съм лицето ти някъ-

де? 

- Невъзможно! Винаги си е било 
тук ! 

Заглавие в “Нощен труд”: “Жена 
забременява от куршум”. Подзагла-
вие “Според мъжът й не е имало ни-
какъв шум”.

В детската градина, бащата към 
синчето си: 

- Ти вече си голям - трябва да зна-
еш, че никакъв дядо Коледа не съ-
ществува, това бях аз… 

- Знам, знам. Ти си и щъркела…

 В магазина: 
Един баща трябва да купи на дъ-

щеря си подарък - кукла Барби. 
- Имаме три вида Барби: Барби 

неомъжена, Барби омъжена и Барби 
разведена. 

- Коя колко струва? 
- Барби неомъжена струва 18 до-

лара, Барби омъжена също струва 18 
долара, Барби разведена обаче стру-
ва 180 долара. 

- Защо Барби разведена струва 
толкова скъпо? 

- Защото има комплект къщата 
на Кен, колата на Кен, караваната на 
Кен, хеликоптера на Кен и още...

Баскетболист и футболист с 
награди за спортно дълголетие

* Новоучреденото отличие- призът 
за спортно дълголетие бе връчен на 
двамата уважавани спортисти - бас-
кетболиста Даниел Кирилов и футбо-
листа Данчо Петков, които имат две 
десетилетия трайно присъствие в лю-
бимите спортове и днес дават пример 
на младите със своето майсторство и 
себеотрицание.

Капитанът на “Видабаскет” Даниел Кирилов – 
най-добрият реализатор в отбора и треньор по 
футбол от “Бдин” Данчо Петков /крайният вдя-
сно/ бяха удостоени с приза за спортно дълголе-
тие.

Незабравимо търже-
ство е балът на спорти-
ста. Не всеки в наше вре-
ме получава признание за 
своите постижения, за се-
беотрицанието си и отда-
деността към своя любим 
спорт. Затова решението 

на Управителния съвет 
на Сдружението за “Еко-
логия, спорт и туризъм” 
за учредяване на призове 
за дълголетие в спорта се 
приема с всеобщо удобре-


