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Областен всекидневник - Видин

Видински имоти продава:
Апартаменти в новострояща се пететажна жилищ-

но-търговска сграда с магазини и пет жилищни етажа с 
обособени 4-ри двустайни и 3 тристайни апартамента на 
всеки етаж,с подземни гаражи-паркоместа и складови 
помещения,находяща се на ул.Цар Симеон Велики 108.

За контакти: 
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ул.Железничарска 4, 
тел. 094/600 188 и 094/604 

111; ул.Пазарска 6, 
тел. 094/600 088; 
ул.Дунавска 30б, 
тел. 094/62 62 62.

www.vidinski-imoti.com

Ивайло Борисов хвана кръста
Изглежда мостът ще 

остане само като проект

Аптекарите стачкуваха

- Да беше изчакал да изпролетее. Сега и на пустата ти паница тряб-
ва да разривам!

Снимки Боян Иванов

Традиционното хвър-
ляне на кръста в ледените 
води на Дунав на Йорда-
новден не бе пропуснато 
и тази година от установи-
лия тази традиция видин-

ски владика Дометиан. 
На християнския празник 
Богоявление на 6 януари, 
празнуван още като Йор-
дановден след Празнична 
литургия в катедралния 

храм “Свети Димитрий” 
видинско множество се 
подреди и последва хо-
ругвите и кръста. Проце-
сията оглавиха Негово 
Високо Преосвещенство 

митрополит Дометиан 
Видински, областният уп-
равител на Област Видин 
Кръстьо Спасов, кметът 
на Видин Румен Видов, 
духовници от видинска 
епархия, представители 
на местната власт. 

Шествието стигна 
на плажа под крепостта 
„Баба Вида” малко преди 
обяд, където независимо 
от сковаващия студ, се 
бяха събрали няколкосто-
тин видинлии. 

Те наблюдаваха от 
терасите на крепостна-
та стена церемонията по 
хвърлянето на богоявлен-
ския кръст във водите на 
река Дунав. 

При минус 15 градуса 
температура на въздуха и 
0 градуса температура на 
водата, за кръста в Дунав 
скочиха 17 мъже и една 

Фармацевтът от Видин 
Мирослав Ненчев срещу 

здравния министър от Видин

Вчера по обяд 80% от 
аптеките във Видин затво-
риха за един час. Това бе 
израз на  несъгласието на 
собствениците на аптеки 
в България срещу запо-
ведта на Министерството 
на здравеопазването да 
бъдат намалени цените 
на лекарствените проду-
кти.  Те протестираха под 
мотото “Не превръщайте 
аптеките в супермарке-
ти”. Те са против липсата 
на прозрачност и хаосът 
в здравеопазването. Спо-

ред представителите на 
Българския фармацевти-
чен съюз големите вери-
ги се налагат под чадъра 
на държавата, така че 
повечето собственици на 
по-малките аптеки, за да 
зареждат нормално, са 
принудени да теглят кре-
дити. 

Според 
видинския 
аптекар 
Мирослав 
Ненчев, 
който е председател 

на Българския фармацев-
тичен съюз, здравното ми-
нистерство пренебрегва 
експертното мнение на 
съюза и налага политика 
на изолиране на органи-
зацията от вземането на 
решения, които я засягат. 
Иначе от това намаление 
клиентите няма да спече-
лят почти нищо, но ударът 
ще се почувства от апте-
карите. Защото разликата 
в цените е няколко сто-
тинки за опаковка, но за 
продавачите натрупване-
то на тези стотинки водят 
до големи загуби. Така в 
аптеката на Ненчев “Бдин 
М” цената на атенолола 
от 1.20 лв. се променя на 
1.15 лв., на оспексина от 
1000 мг намалява от 10.08 
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Строителството на моста е скрито и спряно

О Б Я В А 

Кръстьо Спасов получи благодарствена 
грамота от Видинския митрополит Дометиан

Отново сме свидетели 
как правителството са-
ботира изпълнението на 
най-важния строителен 
обект не само за Видин, 
а и за България – моста 
Видин Калафат. Въпреки 
че вече минаха повече от 
десет месеца (около една 
четвърт от времето, опре-
делено до пуска) до този 
момент няма нищо видимо 
в реализацията на обекта. 

Нещо повече, всичко око-
ло това строителство е за-
булено в тайнственост.

Вестник “НИЕ” е ан-
гажиран с този мост още 
от идеята за него. Затова 
не може да остане без-
участен пред поредното 
протакане от поредното 
правителство (след тези 
на Филип Димитров, Лю-
бен Беров, Жан Виденов 
и особено това на Симеон 

Сакскобургготски). В този 
брой представяме на чи-
тателите си как 
Правителството отказва 
информация за моста!

Дунавски Еврорегио-
нален Граждански Форум 
(ДЕГФ) осъществява не-
зависим  мониторинг на 
строежа на Дунав мост 
II и съпътстващите го 
дейности, като мярка за 
защита на интереса на 
местните общности от Ви-
дин и Калафат в процеса 
на реализирането на този 
най-значителен регио-
нален проект. В тези си 
усилия сме подкрепени от 
Балканския тръст за де-
мокрация и от асоциация 
“Прозрачност без граници” 
(Transparency International) 
– София. От румънска 
страна инициативата се 
координира от сдружение 
PLIMM – Калафат. Евро-
пейската комисия също 
приветства инициативата 
с писмо от 21.11.2007г. (в 
приложение).

Както е известно, голя-
ма част от средствата за 
изграждането на моста и 
прилежащата инфраструк-
тура са осигурени от на-
ционалния бюджет – 60,7 
милиона евро, а 88 мили-
она евро са кредити, които 
вероятно също ще бъдат 
погасявани от български-

За организацията:
ДЕГФ е консорциум от 12 неправи-

телствени организации от Североза-
падна България и Югоизточна Олете-
ния (Румъния), която си поставя за цел 
развитието на гражданското общество 
и насърчаване на трансграничното съ-
трудничество (а от 2007 г. – и на кохези-
онните процеси) на територията на Ев-
рорегион “Дунав 21”. Организацията е 
регистрирана във Видинския окръжен 
съд в края на 2003 г. като юридическо 
лице с нестопанска цел.

те данъкоплатци. Други 
70 милиона са публични 
средства на Европейския 
съюз, към който вече се 
числим. Дори само пър-
вата сума е достатъчно 
основание за по-голяма 
прозрачност относно по-
стигнатите договорености 
между Министерство на 
транспорта и фирмите из-
пълнители. На 19.10.2007 
г. ДЕГФ изпрати заявле-
ние за достъп до договора 
с изпълнителя испанската 
фирма FCC и тръжната 
документация за строежа 
на моста, оформено съ-
гласно Закона за достъп 
до обществена информа-
ция. На 02.11.2007 г. зам.-
министърката на транс-
порта Весела Господинова 
на основание чл.29, ал.1 
от същия закон поиска 
уточнение на предмета 

на исканата информация. 
Това бе направено, като 
във второто си заявление 
се ограничихме до специ-
алните условия на дого-
вора и графика на строи-
телството. В началото на 
2008 г. получихме запо-
вед РД 08-603/27.12.2007 
г. на главния секретар на 
Министерството на транс-
порта Румен Христов,  с 
която на ДЕГФ е отказан 
достъпа до желаната ин-
формация (виж заповедта 
вляво/вдясно?      ). Осно-
ванието за това се базира 
на писменото несъгласие 
на другата страна  – из-
пълнителя FCC, според 
който информацията от 
договора представлявала 
производствена и търгов-
ска тайна според Закона 
за защита на конкуренци-
ята. 

За нас е напълно непо-
нятно такова основание за 
отказ, предвид, че ДЕГФ е 
неправителствена и нес-
топанска организация и по 
никакъв начин не се явява 
конкурент на FCC. Освен 
това договорът касае вече 
проведена тръжна про-
цедура, която испанската 
фирма е спечелила, т.е. тя 
не е в конкурентна ситуа-
ция по отношение на стро-
ежа на Дунав мост 2. Като 
гражданска организация 
ние споделяме възгледа, 
че правителството и кон-
кретното министерство в 
случая, не са нещо повече 
от упълномощени от данъ-
коплатците посредници, 
които сключват договори 
от наше име. Затова съ-
щите тези данъкоплатци 
трябва да са наясно какво 
се подписва – първо, за 
да се види доколко е за-
щитен обществения инте-
рес и второ, за да може да 
се осъществява контрол. 
Позоваването на произ-
водствена и търговска 
тайна не ни удовлетво-
рява, поради което ДЕГФ 
възнамерява да обжалва 
решението пред Върхов-
ния административен съд 
в законно установения 
срок.

Николай Цолов, 
председател

На 10.01.2008 г. от 18.00 ч. /четвъртък/ в 
Младежки дом в гр. Белоградчик кметът на 
общината Емил Цанков ще направи публичен 
отчет пред гражданите. 

Община Видин
ОБЯВЯВА

На основание чл. 90, ал. 1 
при  спазване  изисквания-
та  на  чл. 91 от Кодекса на 

труда, конкурс по документи 
за длъжността 

УПРАВИТЕЛ НА 
ОБРЕДЕН ДОМ - ВИДИН                                            

1. Основни функции на длъжността:  органи-
зира и  ръководи радостни и траурни  обреди,  
а  така също административната и стопанската 
дейност свързана с тях.

2. Изисквания за заемане на длъжността: 
- висше образование;
- минимум 3 /три/ години административен 

стаж;
- етично отношение;
- добра комуникативност и умение да ръко-

води екип.
3. Необходими документи за участие в 

конкурса:
- молба;
- трудова автобиография;
- диплома за завършено образование/заве-

рено копие/;
- документи за трудов стаж /ксерокопие/;
- допълнителни сертификати /ако има 

такива/.
4. Документите се подават в едномесечен 

срок от публикуването на обявата в админи-
стративната сграда на Община Видин, етаж. 7, 
стая 6.

За справка: тел. 609/483 - личен състав

Поради екс-
тремните зимни 
условия, наруши-
ли технологичния 
процес на спис-
ването и раз-
пространението 
на вестника на 8 
януари (вторник) 
“НИЕ” не можа да 
достигне до свои-
те читатели. 

С извинеНИЕ
Владимир Савов, 

редактор-стопанин

Областният управител 
на област Видин Кръстьо 
Спасов получи благодар-
ствена грамота от Видин-
ския митрополит Домети-
ан „за изключителните му 
заслуги към стародавния 
Световидински митропо-
литски престол на Българ-
ската православна църк-
ва”. Спасов бе удостоен 
с признанието на големия 
християнски празник Бого-
явление /Йордановден/.

Кръстьо Спасов бла-
годари за оказаната му 

висока чест от Видинския 
митрополит и подчерта, 
че подкрепата за укреп-
ването и развитието на 
духовността във Видинска 
епархия е един от приори-
тетите в работата на ин-
ституцията на Областния 
управител на Видин. “Цен-
ностите на православното 
християнство ни учат ос-

вен да бъдем по-добри, 
да сме и по-отговорни към 
делата си и затова ще про-
дължа активно да подпо-
магам в рамките на своите 
правомощия дейността на 
Видинската митрополия”, 
подчерта при получава-
нето на благодарствената 
грамота Спасов.

Къща и бус 
горяха във Видин
На седми януари в 12.20 

часа на тел.166 е получен 
сигнал за пожар в къща на 
ул.“Гладстон” във Видин, 
съобщиха от ОДП. На мяс-
тото е установено, че гори 
стая на първия етаж от къ-
щата, а от втория етаж се 
отделя голямо количество 
дим. Унищожени са част от 
покрива и горимите мате-
риали, натрупани в стаята 
на първия етаж. Бързото 

разпространение на огъня 
е предизвикано от факта, 
че дървеното стълбище 
водещо до покрива е било 
пълно с горими материали 
- кашони и хартии. Причи-
ната за пожара е късо съе-
динение в ел.инсталацията 
на сградата,уточняват от 
ОДП-Видин. Вчера око-
ло 05.00 часа на ул.”Ю.
Венелин” също възникнал 
пожар - в бус “Фолксваген” 
със софийска регистрация. 
Унищожен е двигателят на 
колата и гумени съедине-
ния. Причината – късо съ-
единение. В потушаването 
на двата пожара е участ-
вал по един автомобил на 
РСПБЗН-Видин.
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Сняг
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от  ЗМСМА 

и във връзка с чл. 31 от Наредба №1 на Общински 
съвет Видин; чл. 29 от Наредба на Общински съвет 
Видин „За управление на отпадъците и поддържане 
и опазване на чистотата на територията на Общи-
на Видин”;  чл. 37 от Наредба на Общински съвет 
Видин „За изграждане, стопанисване и опазване на 
озеленените площи и декоративната растителност 
на територията на Община Видин”, както и във връз-
ка с изпълнението на сключени договори между Об-
щина Видин и фирмите „Титан- Север”  ООД Видин и 
“Еко-Титан” ЕООД Видин, кметът на Община Видин 
Румен Видов издаде заповед, по силата на която ще 
се извършват постоянни проверки на състоянието на 
улиците, подстъпите към обществено значими сгра-
ди (администрации, здравни заведения, училища и 
др.) и основните пешеходни зони в града. В запове-
дта като изпълнители поименно са посочени: Малин 
Ницов – главен инспектор “Обществен ред и сигур-
ност” в Общински контролен инспекторат; Мариана 
Лилова – старши  инспектор “Контрол търговия” в 
Общински контролен инспекторат;  Венета Йордано-
ва – старши  инспектор “Защита на потребителите” 
в Общински контролен инспекторат; Николай Дечев 
– старши инспектор “Обществен ред и сигурност” в 
Общински контролен инспекторат. Посочените слу-
жители трябва да съставят моментни протоколи, из-
искващи се по договорите между Община Видин и 
фирма “Титан-Север” ООД Видин, свързани с бито-
вите и строителните отпадъци, като се опишат ули-
ците поименно; да съставят моментни протоколи и 
протоколи за констатиране на обема и вида на из-
вършените дейности, които се изискват  по договор 
между Община Видин и фирма “Еко-Титан”  ЕООД 
Видин; да съставят актове за нарушения на Наред-
ба №1 на Общински съвет Видин, Наредба на Об-
щински съвет Видин  „За управление на отпадъците 
и поддържане и опазване на чистотата на територи-
ята на Община Видин”, Наредба на Общински съвет 
Видин „За изграждане, стопанисване и опазване на 
озеленените площи и декоративната растителност 
на територията на Община Видин”.

Контролът по изпълнението на заповедта се въз-
лага на  Огнян Русев – началник “Общински контро-
лен инспекторат”.

***
На извънредно заседание Общинският кризисен 

щаб излезе със становище, че снегопочистването във 
Видин е лошо. Членовете на Щаба взеха решение 
на фирмата-изпълнител на услугата снегопочиства-
не да бъде даден срок до 16.00 часа, на 07.01.2008, 
да бъдат почистени от снега всички улици, посочени 
в Приложение №2, раздел ІІІ от договора между Об-
щина Видин и „Титан-Север” ООД. Служители на Об-
щината ще извършат проверки на посочените пътни 
артерии и в съответствие с резултатите от тях ще из-
лезе със становище за преразглеждане на взаимо-
отношенията с фирмата-изпълнител. Уведомително 
писмо за решението на Общинския кризисен щаб е 
изпратено на управителя на фирма „Титан-Север” 
ООД  Неделчо Конов.

***
Общинската администрация на Видин напомня 

на видинчани да не оставят автомобилите си на 
уличното платно. Паркираните коли пречат на маши-
ните, с които се почиства снегът и увеличават риска 
за пешеходците, които нямат достъп до тротоарите. 
През следващите дни патрули на “Пътна полиция” 
ще провеждат специализирани акции по основните 
артерии на града. На водачите, които неправомерно 
са паркирали колите си на забранени места, ще бъ-
дат налагани санкции. 

„Връзки с обществеността” 
Община Видин

Основните пътища са проходими

С н е г о р и н и , 
фадроми и десетки 
чистачи с лопати 
се мъчат да чистят 
снега по улиците на 
Видин.

В пиковите часо-
ве на деня колоните 
на потъващите и 
боксуващи коли се 
проточват по цели 
улици (на сн. ул. “Хр. 
Ботев”)

Пътищата от републи-
канската пътна мрежа на 
територията на област 
Видин са проходими при 
зимни условия. Нормално, 
без прекъсване е електро-
захранването и водоснаб-
дяването на населените 
места, съобщиха от об-
ластната пресслужба.  

С настъпването на 
усложнената зимна об-
становка в региона, об-
ластният управител свика 
Щаба за координация на 
спасителни и неотложни 
аварийно-възстановител-
ни работи. 

На заседанието Кръс-
тьо Спасов призова фир-
мите и институциите, 
сключили договори с тях 
за снегопочистване, да 

завишат мобилизацията, 
организацията и контрола 
при извършването на дей-
ностите по почистване на 
пътищата в областта.

Изпълнителният ди-
ректор на Фонд “Репу-
бликанска пътна инфра-
структура” инж. Веселин 
Георгиев изказа в писмо 

до областния управител 
на Видин благодарност за 
доброто сътрудничество и 
координация между двете 
институции по преодоля-
ването на тежките за реги-
она условия в рамките на 
създалата се кризисна си-
туация в цялата страна. 

По главен път Е-79, 

благодарение на настоя-
телността на областния 
управител пред неговия 
колега от Монтана, от из-
вестно време са поправе-
ни табелите, които дезин-
формираха пътуващите 
за разстоянията до насе-
лените места.

Полиция и община – ръка за ръка

Кметът на Видин Румен Видов 
(по-високият) и комисар Огнян 
Асенов.

Кметът на Видин Румен Видов и 
неговите заместници се срещнаха с 
ръководствата на Областна дирек-
ция „Полиция” (ОДП) и РПУ Видин. 
Директорът на ОДП комисар Огнян 
Асенов връчи на видинския кмет 
плакет на дирекцията, в знак на ува-
жение и в израз на готовността на 
институциите да работят в сътруд-
ничество.

На срещата бяха обсъдени въз-
можностите за постоянен обмен на 
информация между двете институ-
ции, свързана с рутинни дейности 
и извънредно възникнали ситуации. 
Коментирано бе състоянието на 
града след последните снеговалежи 
и конкретните съвместни мерки за 
облекчаване на движението по ос-
новните пътни артерии в общината.

Комисар Огнян Асенов и главен 
инспектор Константин Джунински 
запознаха кмета на Видин с опера-
тивната обстановка на територи-
ята на общината. Направени бяха 

предложения за съвместни задачи 
и дейности за противодействие на 
престъпността, опазването на об-
ществения ред и подобряване на 
безопасността на движението във 
Видин и селата на общината.

Уточнени бяха и общите дей-
ности на полицията и общината, 
произтичащи от прилагането на 
модела “Полицията в близост до 
обществото” и Споразумението за 
сътрудничество, подписано между 
МВР и Националното сдружение на 
общините в Република България.

Участниците в срещата се обе-
диниха около становището, че с вза-
имни усилия, активна комуникация 
и позитивен диалог съвместната ра-
бота ще бъде ефективна, а резулта-
тите от нея - видими за жителите на 
общината. Взето бе решение такива 
работни срещи да се провеждат ре-
гулярно.

„Връзки с обществеността” 
Община Видин
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от стр. 1

от стр.1

жена. Дядо Дометиан 
милостиво не запрати 
християнския символ 
в сдълбоките води и 
силното течение на 
реката. 

В суматохата кръ-
стът накрая попадна 
в ръцете на 30-го-
дишният видинчанин 
Ивайло Борисов, кой-
то и пръв получи бла-
гослова на митропо-

на 9.65, на хомеопатично-
то лекарство “Осцилокок-
цинум” от 6.12 лв. на 6.05 
лв. и т.н.

В момента все още 
повечето лекарства са 
по старата по-скъпа 
цена и това ще продъл-
жи до изчерпването им 
във всяка аптека. 

Аптеките от крупната 
национална верига “Тър-
говска лига” не затвори-

Аптеката на председателя на УС на Българ-
ския фармацевтичен съюз Мирослав Ненчев за-
твори врата за едночасов протест.

Аптеките на верига  “Търговска лига” спря-
ха да продават лекарства.

Аптекарите стачкуваха
ха врати, тъй като Асо-
циацията на веригите 
аптеки бяха против този 
протест. Техните въз-
можности им позволява-
ха и досега да продават 
лекарствата с отстъпка 
много по-голяма от се-
гашното намаление.

Гражданите 
на Видин 
бяха раздвоени в 

оценката си на протеста 
на аптекарите срещу 
намалението. От една 

страна имаше хора, ко-
ито считат, че българ-
ските аптекари имат 
право на своя протест, 
точно защото намале-
нието е символично и 
никой няма да спечели 
от него, защото това е 
символична промяна на 
цените. А тези цени са 
все повече непосилни за 
джоба на повечето бъл-
гари и най-вече на най-
масовите потребители 
– пенсионерите. Според 
тях нормативният акт 
на Министерството на 
здравеопазването е по-
скоро популистки ход на 
управляващите, откол-
кото радикално дейст-
вие  в реална полза на 
боледуващия български 
народ.

Същевременно актът 
на здравния министър 
Гайдарски намери  и оп-
ределена обществена 
подкрепа. Видинските 
пенсионери, които са 
докарани до положе-
ние да избират дали да 
си купят хляб и кисело 
мляко или лекарства, се 

радват и на тези някол-
ко стотинки, които ще 
спестят с новите цени. 
В билц-анкетата на в. 
“НИЕ”, разбира се, има-
ше и такива, които са 
на мнение, че вместо 
правителството да пла-
нира милиарди левове 
бюджетен излишък, по-
важно е да се увеличат 
пенсиите и процентът 
на средствата за здра-
веопазване.

Празничното шествие бе поведено от Негово Високопреосвещенство 
митрополит Дометиан Видински, областният управител Кръстьо Спа-
сов (вдясно) и кмета на Видин Румен Видов (вляво).

Ивайло Борисов хвана кръста

Стотици видинлии, натрупали се върху крепостните стени край 
“Баба Вида”, наблюдаваха хвърлянето на кръста.

На 7 януари 
видинските 
коледари от 

читалище 
“Цвят” 

коледува-
ха кмета на 

Зайчар Бошко 
Ничич, с 

което про-
дължиха кул-

турните тра-
диции между 
двата града.

лита за здраве, успехи 
и благополучие. 

Това пожела на 
всичките си близки, 
приятели и съгражда-
ни и щастливият по-
бедител. 

Наградите – 100 
лева за победителя и 
по 20 лева на всички 
смелчаци, които нага-
зиха в ледената вода 
– бяха осигурени от 
Община Видин.
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Зимни размисли за есенния футболен сезон

Няколко типично "зимни" заболявания - снежна болест, студова мигрена...

Най-трудно 
човешкият 
организъм 

понася 
комбинацията 

между студеното 
време и 

силния вятър

Минусовите темпе-
ратури, типични за сту-

дените месеци, често ни 
правят някои не дотам 
приятни "подаръци". Най-
трудно човешкият органи-
зъм понася комбинацията 
между студеното време и 
силния вятър. 

Студовата мигрена
При пребиваване на 

силен студ челюстта из-
мръзва и се създава усе-
щането, че главата "ще се 
пръсне". Ако не се отнесе-
те сериозно към този вид 
главоболие, може да раз-
виете невралгия на трой-
ния нерв, която вече не 
може да бъде премахната 
само със затопляне.

Може да се наложи 
2-3-седмично лечение под 
лекарски контрол, прие-
мане на противовъзпали-
телни медикаменти и за-

топляне на болното място 
с вълнен шал.

Препоръчително е 
през зимата да се носи 
шапка и да не се злоупо-
требява със сладолед, с 
други студени десерти или 
напитки и с пушенето.

Алергия, причинена 
от студа

Зачервяват се ръцете 
и носът, а понякога се по-
явява и ситен обрив. Ин-
тересно е, че това може 
да се наблюдава и при 
положителни температу-
ри между 5 и 10 градуса. 
Такова състояние може 
да провокира запушване 
на носа, оток на Куинке 
(подпухване на лицето и 
шията), пристъп на брон-
хиална астма, силно гла-
воболие.

При първите признаци 
на алергия трябва да се 
приеме някакъв антихи-
стаминов (противоалер-
гичен) препарат, който ще 
намали симптомите. За 
да се убедите, че това на-
истина е алергия в резул-
тат на студа, трябва да си 
направите тест.

За профилактика на 
заболяването трябва мак-
симално да се ограничи 
контактът на кожата със 
студения въздух. 

Преохлаждане
Неочаквано на улица-

та ви побиват тръпки, а 
завръщайки се у дома не 
можете да се стоплите по 
никакъв начин. Продъл-
жителното (повече от 15-
20 минути) преохлаждане 
може да увреди сериозно 

имунитета, да способства 
за изострянето на стари 
заболявания и за появата 
на нови.

Студеното време из-
исква особен режим и 
състав на храната

Тя трябва да доставя 
на организма достатъч-
но енергия за жизнена 
дейност и самостоятелно 
затопляне, а за тази цел 
е най-подходяща храна-
та, богата на мазнини и 
белтъчини, която се пре-
работва дълго време и 
продължително дава на 
тялото достатъчно коли-
чество енергия за затоп-
ляне.

Леката въглехидрат-
на храна е подходяща за 
обяд. Така че най-добре е 
преди за излезете навън 

да изядете една пържола 
със салата.

Ако сте си намокри-
ли краката,

задължително тряб-
ва да се преобуете и да 
изпиете чаша горещ чай 
(или 50 г концентриран 
алкохол). Ако се прибере-
те у дома с мокри крака, 
изпийте чаша горещ чай, 
а след това се заемете с 
активното затопляне.

За тази цел е подхо-
дяща топлата вана (10-
15 минути), която е про-
тивопоказна единствено 
за бременните жени и за 
хората с аритмия и пови-
шено кръвно. След вана-
та, без да се избърсвате, 
легнете за няколко мину-
ти в топлото легло, а след 
това се нахранете добре.

На традиционното награждаване на най-добрите видински отбори от-
личия получиха “Видабаскет” и ФК “Бдин” с президент инж. Жоро Василев. 
Той подпомага женския футбол във Видин, а представителния отбор ще 
продължи напролет борбата за първото място в Северозападната “В” 
група.

* "Бдин" направи един невероятен сезон и след десет победи 
получи съдийски удари под кръста и отстъпи мястото на върха

* Президентът на ФК “Бдин”: “Градове с традиции във футбола 
трудно ще се завърнат в “Б” група.”
* От средата на януари започва подготовката за новия сезон. Ще 

се гони набелязаната цел - първото място в Северозапада

В новогодишните дни 
и изобщо през зимата 
футбол се играе предим-
но в Англия - там терени-
те са почистени добре, 
повечето от трибуните 
за зрителите са покрити, 
а и много от игралните 
полета са на изкуствено 
отопление, което създа-
ва оптимални условия за 
футболните двубои.

У нас зимата е вре-
ме за активен отдих на 
футболисти и треньори, 
за анализи и естествено 
планира се подготовка-
та на отборите за новия 
сезон, който обикновено 
започва значително по-
рано от астрономическа-
та пролет!

Заедно с "Видаба-
скет" футболният клуб 
“Бдин” бе отличен с го-
дишната награда за най-
добър отбор, а Данчо 
Петков получи наградата 
за спортно дълголетие. 

Това бе един приятен 
повод за 

откровения  
разговор с 
президента на 
“Бдин” 
инж. Жоро 
Василев.
- Г-н Василев, награ-

дата е заслужена, но 
може би щеше да бъде 
по-добре ако отборът бе 
запазил първото място  
в класацията за есенния 
сезон.                                          

- Трудно ми е да 
се връщам към тези два 
кошмарни мача – първо 
загубата у дома от “Ком” 
- Берковица с 1:0 - сре-
щата се игра при проли-

вен дъжд и победи не на 
по-добрия и техничен от-
бор, а дойде след един 
гол при изпълнение на 
пряк свободен удар на 
гостите. 

Нямаме шанс  и при 
гостуването на “Ботев” 
– Криводол при 2:2 съ-
дията от Плевен Румен 
Христов отсъди несъ-
ществуваща дузпа сре-
щу нашия отбор, падна 
изравнителния гол и 
малко по-късно побед-
ния за домакините – 4:3 
за “Ботев” – Криводол.  
При доста грубата игра 
и тенденциозни съдий-
ски решения, ако не 
беше надделял здравия 
разум, бдинци щяха да 
напуснат терена преди 
последния съдийски сиг-
нал. Така че съдийските 
удари под кръста вече се 
оказват решаващи за ре-
дица срещи.

- Как преценявате 
факта, че отбори с тра-
диции са назад в таб-
лицата за класиране, а 
селища като “Криводол” 
и “Елена” – Берковица 
преди “Бдин”.

- В малките селища 
има отбори, които се 
спонсорират от мощни 
фирми.  Там не се раз-
чита на футболистите от 
техните школи и затова 
на практика става така, 
че Видин, Враца, Сви-
щов, Горна Оряховица, 
които предимно разчитат 
на свои кадри, трудно се 
задържат на върха.

Вижте състава на 
“Бдин” - повечето от ос-
новните състезатели са 
от нашата школа - Бо-

рислав Боянов и Сашо 
Виолинов - двама изяве-
ни голмайстори, Генади 
Начев, Красимир Горанов 
и останалите израстнаха 
в юношеските отбори на 
клуба. Вратарят Брани-
мир Йорданов и напада-
телят Цветослав Тодоров 
са също от нашия край 
- от Белоградчик. Така 
че в това отношение 
даваме добър пример в                                                                                                                                                
израстването на местни 
кадри.

В юношеския 
отбор за 
старша въз-

раст 
растат 
талантливи 
млади 
футболисти.
Миналия сезон ста-

нахме първенци на зона 
Враца, от есента приех-
ме предизвикателството  
да играем в елитната 
зона "Велико Търново".    
Отборът воден от тре-
ньора Данчо Петков, кой-
то  е основен състезател 
и в мъжкия отбор, се 
класира в златната сре-
да на таблицата- след 
като регистрира победи 
над такива състави като 
“Етър” - Велико Търно-
во, “Янтра” - Габрово , 
"Локомотив” – Мездра 
завърши наравно в Мон-
тана.

- Има ли млади фут-
болисти, които са попъл-
нение на мъжкия отбор 
на “Бдин”?

- Естествено. И това 
е най-радващо - това са 
предимно 17- 18 момче-
та, които се утвържда-

ват в представителния 
отбор на “Бдин”. Нещо      
повече, младите фут-
болни надежди Ангел 
Цолов, Милен Танев, 
Владо Йотов вече отбе-
лязаха и първите си го-
лове в официални сре-
щи на представителния 
отбор. За втори вратар 
обикновено се включва 
титулярът на юношите 
Радостин Петров.

-   Кои школи са обра-
зец за "Бдин"?

-   Водещите - на 
първо място на "Лев-
ски" - София и “Литекс"  
-Ловеч. Там се работи 
професионално, много 
средства се отделят за 
подрастващите. Затова 
не без гордост ще отбе-
лежа, че  в последните 
няколко години в юноше-
ските отбори на "Литекс" 

водеща роля имат въз-
питаници на видинската 
школа - Сашо Соколов, 
Николай Николов, Геор-
ги Илиев, Сашо Кирилов, 
Ангел Каишев – това на 
практика означава, че те 
са получили добра под-
готовка в нашите детски 
отбори и юноши младша 
възраст, което е добър 
атестат за школата на 
“Бдин”, която работи с 
ограничени средства.

Ръководството на 
клуба има положително 
отношение и към пър-
вите прояви на женския 
футбол - осигуряваме 
екипи, нови топки, пре-
доставяме съблекалните 
и терена за официални-
те                             сре-
щи, както бе наскоро за 
купата на “Банка ДСК”. 
Очакваме  още тази про-

лет да имаме интересни 
прояви и при учениче-
ските отбори.

Нашият разговор с 
президента на “Бдин” 
инж. Жоро Василев ще 
продължи след 20 яну-
ари, когато започне 
зимната подготовка за 
представителния отбор 
и треньорът Валери 
Цветанов ще заложи в 
своята програма бъде-
щите цели на “Бдин”. А 
те трябва да бъдат на-
сочени единствено към 
класиране на първо 
място в Северозапада и 
завръщане в "Б" профе-
сионална група  - нещо, 
което очакват всички 
любители на футбола от 
Видин.

ХАРИ 
Яръмов
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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

ПРОДАВАМ

Продавам парцели 
на бул. “Панония”, тел. 
0886 193 968

Продавам панелна 
гарсониера в к-с “Гео Ми-
лев”, тел. 600 481, 0899 
823 840

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

Продавам етаж от 
къща с гараж със самос-
тоятелен двор и етаж от 
къща зад ВиК и “Акджа-
мия”, тел. 600 481, 0899 
823 840

Продавам двустаен 

тухлен в “Калето” и па-
нелни в к-с “Бонония”, 
“Хр. Ботев”, “Крум Бъч-
варов” ,  “Химик” ,  “Гео 
Милев” и “Панония”, тел. 
600 481, 0899 823 840

Продавам двуетажна 
сграда със ЗП 512 кв.м, 
прилежащ терен 1500 
кв.м на бул. “Панония”, 
тел. 0886 193 948

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

Продавам двустаен с 
разширение в к-с “Боно-

ния”, тел. 600 088
Продавам къщи и 

вили в селата Покрайна, 
М.Узуново, Кула, Вър-
бово, Ясен, Раяновци, 
Синаговци и др., тел. 600 
481, 0899 823 840

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

Продавам къща с 
двор във Видин и гарсо-
ниера, тел. 0899 899 051, 
0899 898 411

Продавам частното 
топливо до ОКС, тел. 
0878 342 383, 0878 342 
384

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

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

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

Продавам  триста-
ен панелен 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 
двустаен в к-с “Баба Тон-
ка”, 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 тристаен 
тухлен, ново строител-
ство с гараж в к-с “Плис-
ка”, тел. 0886 193 968

Продавам двустаен 
тухлен “Калето” к-с “Бен-
ковски”, ет. 4, 85 кв.м + 

таванска, голямо мазе, 
75 000 лв., тел. 601 571,  
0898 633 392

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

Продавам тристаен 
тухлен до пазара, ново 
строителство, тел. 0886 
193 948

Продавам тристаен 

панелен апартамент – 
86 кв.м в к-с “Гео Ми-
лев”, бл. 20, вх. 3, ет. 
2, тел. 032247387, 0899 
677 228

Продавам триетажна 
къща, ново строителство 
с дворно място  в к-с “Кр. 
Бъчваров”, 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

П р од а ва м  т у х л е н 
апартамент бл. “Янтра” 
с таванска, 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 
дворно място в с. Ино-
во, тел. 0898 594 873, 
09342/300

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

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

Продавам тухлени 
двустайни апартаменти, 
ново строителство, тел. 
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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
ГАРСОНИЕРА в к-с “Гео 

Милев”, ет. 5, 0878626294
ДВУСТАЕН тухлен апар-

тамент, ет. 3, на ул. “Дунав-
ска”, 0878626294

ДВУСТАЕН тухлен апар-
тамент, ет. 4, к-с “120 апар-
тамента”, 0878626294

ДВУСТАЕН с разшире-
ние, ет. 1 в к-с “Крум Бъчва-
ров”, 0878626294

ДВУСТАЕН с разшире-
ние, ет. 6/6 в к-с “Крум Бъч-
варов”, 0878626294

ДВУСТАЕН панелен 
апартамент в к-с “Гео Ми-
лев”, 0878626294

ТРИСТАЕН панелен 
апартамент, ет. 8/8 в к-с “Крум 
Бъчваров”, 0878626294

ТРИСТАЕН тухлен апар-
тамент в к-с “Химик”, ет. 2/11, 

0878626294
МНОГОСТАЕН тухлен 

апартамент в к-с “Бенковски”, 
с гараж, ет. 1, 0878626294

ЕТАЖ ОТ КЪЩА с двор 
436 кв.м в кв. “Акджамия”, 
0878626294

ЕТАЖ ОТ КЪЩА с двор 
540 кв.м в к-с “Стамболий-
ски”, 0878626294

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
2000 кв.м с жилищна по-
стройка 44 кв.м в района 
на опитна станция – Видин, 
0895680375

УПИ 807 кв.м с тухлена 
постройка 20 кв.м в с. Дин-
ковица, цена – 10300 лв., 
0895680375

КЪЩА с двор в с. Ар-
чар, цена – 6500 евро, 
0895680375

КЪЩА с двор в с. Мак-

реш, 0895680375
ЕТАЖ ОТ КЪЩА и суте-

рен в близост до центъра в 
гр.Белоградчик, 0895680375

ВИЛА двуетажна във 
вилна зона Рациария, 
0895680375

КЪЩА с лятна кух-
ня и стопански сгради в 
с. Връв, цена – 15300 лв., 
0895680375

ПОД НАЕМ
Давам под наем об-

заведен етаж от къща, 
0878626293

Давам под наем апарта-
мент, 0878626293

Давам под наем помеще-
ние в центъра, 0878626293

Търся под наем гарсони-
ера, 0878626293

601 883, 0888 324 118
Продавам гарсоние-

ра в к-с “Панония”, бл. 7, 
след основен ремонт, без 
посредник, тел. 0889 903 
017, 604 014

Продавам четириста-
ен тухлен с гараж, мазе 
и таванска в к-с “Бенков-
ски”, 80 000 евро, хубав, 
ремонтиран,  тел.  607 
980, 0897 280 079

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

ТЪРСЯ

Търся под наем об-
заведено жилище, тел. 
0897 976 300

Търся под наем гар-
сониера или двустаен, 
желателно около уч-ще 
“Л. Каравелов”, тел. 0898 
783 445

РАЗНИ ПРОДАЖБИ 

П р о д а в а м  з и м н и 
гуми, тел. 0887 757 727

Продавам чугунени 
радиатори, 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 
брана 2 м, тел. 0887 318 
845, 600 389

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

П р о д а в а м  к о н с к и 
фургон; ел.казан – мля-
ко и ел.пържолник, тел. 
0887 717 532

Продавам електро-
жен “Кракра-160А”, не-
използван, 280 лв., тел. 
0887 806 840

Продавам професио-
нални 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 посредник, тел. 632 
216,  0896 301 770

Купувам празен пар-
цел в Иново, тел. 0888 
466 272

ЗАПОЗНАНСТВА 

0881342693 Самотна 
съм, а нощта е за гре-
хове

089131746    Търся 
батко да си поиграем 
сладко

0881342540 Нежност 
и топлина за двама

0881346538 Мога сил-
но да обичам

090018000   Еротични 
фантазии на живо с най- 
палавите момичета

0881342687 Скъпи, 
хайде да опитаме по-
така!

0881345275 Ако тър-
сиш любов и топлина – 
обади се!

089131743   Търся 
мъж – мечта на всички 
времена!

0881342682 Съживи 
душата ми с любов!

0 8 8 1 3 4 2 8 2 8 , 
089142493   С амотна 
дама те търси (без им-
пулси)

0881342754 Бисексу-
ални брат и сестра (без 
импулси)

0881342699 Самотна, 
разкрепостена, незадо-
волена (без импулси)

0 8 8 1 3 4 2 7 6 2 , 
089142492  Пророчест-
во и ясновидство (без 
импулси)

0881342819 Секса-
пилна, ненаситна и пер-
верзна хубавица те чака 
(без импулси)

0881342820 Бизнес-
дама на 46 г. желае… 
(без импулси)

0881342966  Зряла 
дама без задръжки (без 
импулси)

0881342918 Красива, 
разведена, адски разкре-
постена (без импулси)

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

089142494 Секс и бе-
льо, твърдо легло. Очак-
вам да се запознаем и на 
живо да си поиграем

РАБОТА

Заведение търси ра-
ботник кухня и барманка, 
тел. 0887 165 125, 0878 
165 125

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

Стоматологичен ка-
бинет търси секретарка 
до 30 г., тел. 0898 549 
952

Работа в Чехия за 
шлосери, автобояджии и 
галванизатори, тел. 0885 
476 367

Търсим шлосер мон-
тьор, тел. 0888 456 969

Надомна работа по 
договор, 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 две 
стаи с баня в центъра, 
тел. 0896 017 036

Давам под наем по-
мещение – офис на ул. 
“Дунавска”, тел. 626 262

Давам под наем га-
раж срещу ОКС,  тел. 
0887 757 727

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

Давам под наем по-
мещение в централна 
градска част, тел. 0889 
791 416

Давам под наем обза-
ведена гарсониера, тел. 
0895 722 087

Давам под наем обо-
рудван и работещ хра-
нителен магазин в к-с 
“Химик”, тел. 0898 482 
011, 0899 817 596

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

Давам под наем по-
мещение за офис в иде-
ален център, тел. 0877 
819 549

УСЛУГИ

Професионален ма-
саж по домовете, тел. 
0894 288 561, след 18 ч.

Ремонт на телевизо-
ри. Посещения по домо-
вете, тел. 0888 652 990

0877 584 316 Извърш-
ване на всякакви строи-
телни ремонти – вътреш-
ни и външни, саниране, 
гипскартон, боядисване

Обединен  съюз на 
пенсионерите  “Д-р Бър-
ни Бончев” се премести 
на ул. “Раковски” в сало-
на на фирма “Бързопис-
52”. От 5.01.2008 г. до 
31.05.2008 г. се органи-
зира безплатно обучение 
по машинопис, стено-
графия и компютърен 
машинопис на внучета на 
пенсионери с минимална 
пенсия до 150 лв. В края 
на курса – изпит и полу-
чаване на диплома. 

Изработка на алуми-
ниева и ПВЦ дограма, 
мрежи, метални врати, 

тераси и др., тел. 0898 
660 278

Точно ясновидство, 
родови проклятия, съ-
биране на разделени 
двойки,  восъклеене и 
др., тел. 0899 085 418, 
0897 536 450

АВТОМОБИЛИ

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

Продавам трактор 
“ЮМЗ”- 2 бр., колесни 
фургони, 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 Кор-
са” 1.3, бензин/газ, из-
кърпена 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

П р о д а в а м  “ О п е л 
Вектра 2i”, 89 г., 115 к.с. 
в много добро състояние, 
всички екстри без кожен 
салон, спешно, тел. 0878 
166 199

 П р о д а в а м  “ W V 
Голф-2”, тел. 0898 372 
607



8

õî ðîñ êîï

бр. 4   9 януари, 2008 г.

вицове

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  Стремете към постигането 
на пълноценна творческа реализация без значе-
ние колко усилия и лишения ще ви струва това. 
Стремете се да постъпвате по съвест и вътреш-

ни убеждения спрямо колегите, приятелите и близките си. 
Мнозина от вас ще се нуждаят от стимулите, които получа-
вате благодарение на комуникационните ви заложби.

Старшина минава медицинска ко-
мисия. При очния: 

- Затворете лявото око. Коя е бук-
вата? 

Старшината мълчи. 
- Затворете дясното око. Коя е бук-

вата? 
Старшината мълчи. 
- Какво, съвсем нищо ли не вижда-

те? 
- Не, виждам си отлично - просто 

съм забравил как се казваха… 

Мъж и жена гледат телевизия - ня-
какъв проповедник говори за вярата, за 
молитвите и т.н. По едно време казва: 

- Вярата в Господ може да излекува 

всяка болест. Достатъчно е по време 
на молитвата да вдигнете едната ръка 
във въздуха, а другата да сложите на 
болното място… 

Мъжът вдигнал едната си ръка, а 
другата сложил върху члена си. Жена 
му го погледнала и измърморила: 

- Стори ми се, че каза “да излекува 
болест”, а не да “съживи мъртвец”… 

Последните думи преди злополука-
та… 

…на Тарзан: 
- Кой намаза лианата с масло-о-о-

о-о? 
…на човека до шофьора: 
- В дясно е свободно! 

…на пощенския раздавач: 
- Добро кученце! 
…на учителя по химия: 
- Този опит е напълно безопасен! 
…на електротехника: 
- Да, бушонът е изключил! 
…на инструктора: 
- Паркирайте, моля, до стената на 

кея!
…на занаятчията: 
- Това би трябвало да е здраво! 
…на капитана на подводницата: 
- Тук трябва малко да се проветри! 
…на китоловеца: 
- Този се хвана на куката!

Телец  Днес мнозина от вас ще се 
радват на по-добра ситуация във финансовата 
сфера, което ще им даде възможност да заделят 
нещо настрана. Опитайте се да планирате и орга-

низирате част от деловите си инициативи по начин, който 
ще ви позволи да разполагате и с време за развлечения с 
интимната си половинка.

Близнаци Днес организирайте по такъв 
начин задълженията си, че да разполагате с вре-
ме и за по-приятни занимания. На мнозина от вас 
ще им се предоставят отлични шансове в профе-

сионален и материален план, но като че ли малко от вас 
ще съумеят да се възползват от тях. Внимателно започ-
вайте отдавна планираните от вас промени в живота ви.

Рак  Мнозина от вас ще са изпра-
вени пред взимането на конкретно решение от 
делови характер. Стремете се да огледате от 
всички възможни страни вълнуващите ви въ-

проси преди взимането на окончателно решение. Пазете 
здравето си, като се погрижите да укрепите имунната си 
система.

Лъв  Днес внимателно осъществя-
вайте финансовите си инициативи, за да не на-
рушите материалната си стабилност. Опитайте се 
да използвате практично артистичните си залож-

би, тъй като това ще ви помогне по-лесно да осъществите 
намеренията си в професионалната сфера, независимо в 
коя област сте ангажирани.

Дева   Днес ще разполагате с дос-
татъчно енергия, за да се посветите на текущите 
си професионални ангажименти, като е напълно 
възможно по-голяма част от тях да са по-скоро от 

рутинен характер. Дори и да се сблъскате с някои препят-
ствия от професионален и делови порядък, не ги приемай-
те като свой стопроцентов провал.

Везни  Днес овладейте емоциите си 
в личен план, дори и да сте предизвикани от ня-
кои обстоятелства от членовете на вашето семей-
ство. Опитайте се да реагирате по правилен на-

чин. Стремете се по-често да засвидетелствате уважение 
към делови партньори, защото те и днес ще играят важна 
роля в живота ви.

Скорпион  Днес мнозина ще трябва да 
направят всичко по силите си, за да увеличат при-
добивките за семейството си. Необходимо е сега 
да определите изключително точно в какво да 

вярвате и как да постигате мечтите и желанията си в бъде-
ще. Опитайте се да сте по-смели и дръзки в действията, но 
е наложително да не сте наивни.

Стрелец Професионалната ви дей-
ност може да бъде на много високо ниво, особено 
ако знаете как да се възползвате с пълна сила от 
ситуациите, с които се сблъсквате на работното си 

място. Адаптирайте се към развитие, белязано от контра-
сти, обстоятелствата на моменти ще ви помагат, но в други 
ситуации ще ви пречат.

Козирог Не се колебайте да направи-
те някои промени в начина си на мислене и пове-
дение, тъй като това ще ви помогне по-лесно да 
направите трансформацията, която така или ина-

че ще настъпи в живота ви. Стремете се да сте близо до 
интимната половинка и членовете на вашето семейство, 
защото те ще се нуждаят от вашата подкрепа.

Водолей Днес мнозина от вас не тряб-
ва да си позволяват лукса по един или друг начин 
да експериментират с установената вече от тях 
стабилност в професионално отношение, въпре-

ки че там могат съвсем скоро да наблюдават благоприятно 
за тях раздвижване. Няма да ви е трудно да търсите рав-
новесие във всяко едно отношение.

Риби  На мнозина от вас днес ще 
се наложи да анализирате някои ситуации в про-
фесионалната сфера, защото само така ще сте 
уверени, че се движите в правилна посока. Друга 

част от знака ще разполагат с нов приток на енергия. Това 
ще им помогне да започнат да изграждат планове, благо-
приятни за сбъдване на голяма част от мечтите им.

Видин 3700, ул. “Княз Борис I” No2, тел.:094600 023 www.oldtownhotel.dir.bg

Нивото на Дунав

Времето 

днес

Днес ще има 
разкъсана об-
лачност. Тем-
пературите ще 
са в интервала 
-5°C и +5°C. Вя-
търът е със 
скорост от 4 до 
7 м/сек. Слънце-
то изгрява в 
7.58 ч.  и ще за-
лезе в 17.12 ч. 

При км 790,20  - Видин нивото на 
Дунав е 210 см – понижение с 10 см.

При км 833,60 - Ново село нивото е 
144 см – понижение с 14 см.

Температура-
та на водата в 
реката е 2.2°C.


