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3700 Vidin, Bulgaria, South Industrial 
Zone, Tel. +359 94 600 230, 

Fax. +359 94 600 305

E-mail: vidahimad@mail.bg  
www.vidachim.com

Арендова и изкупува 
земеделска земя 

в землището на с. Цар 
Петрово, с. Тополовец, 
с. Чичил, с. Бяла Рада,
с. Войница и гр. Кула.

GSM: 0884 207 355 
тел: 094/992 924 и факс: 094/99 14 36

централа:  0882 942 211, факс: 0882 942 212; тех. секретар: тел. 0938 98 200; 
пласмент: тел. 0888 405 652, 0885 945 763, 0885 838 445
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Изкупува земеделски земи във всички землища 
на област Видин и цяла България.

Изготвяне на всички документи. Коректни 
отношения и бързо обслужване. 

гр. Видин, ул. “княз Ал. Батенберг”, партер
(до банка “пиреос”), тел.: 094/991 451, 0895 503 150

най-високи цени! Заплащане веднага! 

ново

Доверете се на дългогодишния 
ни опит и професионализъм!

Виц на броя
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Green peace
Ви очаква!

Не само през лятото е привлекателен 
спа-хотелът Green peace. През есента в него 
неповторимо се съчетават изключителните 
природни дадености на местността Божури-
ца с разнообразието от спа-процедури и гос-
топриемството на персонала.

Почувствайте се възродени след престоя в 
джакузитата с вода от термален извор с дока-
зани лечебни минерални качества. 

Депресирани сте от идващата зима? 
Тъгувате по лятото? Ето какво да направи-
те тогава: Сложете в чайник с кипяща вода 
няколко капки йод, стари чорапи и отворена 
консерва „копърка”. Поставете зад чайника 
вентилатор. Парата от чайника ще ви съз-
даде усещането за горещо утро край море-
то, а жена ви – като види инсталацията - ще 
ви припомни крясъците на чайките!

„Видин – някога 
и сега” 

Филиал на СУ във Видин
обеща образователният 

министър Сергей игнатов
Навръх празника на 

Видин – Димитровден, на 
26 октомври (петък) на по-
сещение в града ни беше 
министърът на образова-
нието Сергей Игнатов. Той 
лично успя да се убеди 
какви проблеми срещат хо-
рата, движещи се от и към 
Видинския край след като, 

както сам разказа, 
два пъти се е за-
губил, пътувайки 
насам. Игнатов, 
пристигнал бла-
гополучно макар 
и със закъснение, 
участва в тържест-
веното заседание на ОбС 
- Видин. Преди това той 

се срещна с представите-
ли на видинските медии, 
придружен от народните 
представители Любомила 
Станиславова и Владимир 

Тошев и видинския облас-
тен управител Цветан Асе-
нов. 

Председателката на Народното събра-
ние Цецка Цачева, народният представтиел 
Владимир Тошев, Боян Иванов и областният 
управител на Видин Цветан Асенов коменти-
рат някогашния и сегашния Видин

- Разгеле съм входила 
продукта, съга че ти из-

дадем и фискален бон!

Цецка Цачева откри 
фотоизложбата на Боян иванов

Председателката 
на Народното събра-
ние Цецка Цачева откри 
фотоизложбата на ви-
дински фотограф Боян 
Иванов „Видин – някога 

и сега” в кулоарите на 
Народното събрание. 
На откриването при-
състваха народните 

Видин чества Димитровден
Духовните и светските 

първенци на Видин са начело на 
шествието по случай Деня на 
Видин - Димитровден

В петък, 26 октомври, бе 
кулминацията на подготвената 
по случай Деня на Видин – Ди-
митровден празнична програма. 
Катедралният храм „Св. вкмч. 
Димитрий Солунски”, вторият 
по големина в България, се ока-
за тесен да побере огромното 
човешко множество видинлии, 
събрали се, за да присъстват 
на тържествената Света литур-
гия. Така хората изпълниха и 
пространството около ембле-
матичната за Видин църква.

Литургията бе отслужена от 
Негово Високопреосвещенство 
Видинския митрополит Доме-
тиан в съслужение с Негово 
Преосвещенство Велички епис-
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Роденият във Видин 
министър говори (както 
на пресконференцията, 
така и на тържественото 
заседание) по една тема, 
която силно вълнува хо-
рата в нашия край – перс-
пективите за откриване на 
висше учебно заведение 
във Видин. „От години хо-
рата тук се питат кога ще 
има университет. Очевид-
но е, че проектът за Ев-
ро-швейцарски универси-
тет не може да мине през 
Националната агенция за 
оценяване и акредитация”, 
каза на срещата с медиите 
министърът. Той отказа да 
коментира какви са причи-
ните, но подчерта, че тази 
комисия е независим ор-
ган. Но, за да се превърне 
Видин в университетски 
център, което той заслу-
жава, Сергей Игнатов 
предложи своя формула: 
„Мисля, че най-доброто, 
което може да стане, е тук 
да се изгради филиал на 

най-големия университет 
в България – СУ „Св. Кли-
мент Охридски”. Знам, че 
този проект ще мине лес-
но през Агенцията”. 

Той се мотивира, да-
вайки за пример Благоев-
град, където Югозападни-
ят университет „Неофит 
Рилски” започва своето 
съществуване именно като 
филиал на Софийския, 
след което се утвърждава 
и постепенно се обосо-
бява като самостоятелна 
образователна институ-
ция (още по-отдавна по 
същата формула се роди 
Великотърновският уни-
верситет). „От личен опит 
знам през какви пречки се 
минава, за да се открие 
частен университет. Ние 
нямаме 20 години напред, 
ние имаме много малко 
време, за да решим този 
проблем. Видин заслу-
жава да има университет 

– това е градът, който е 
най-близко до центъра на 
Европа и не заслужава 
това си занемарено със-
тояние”, категоричен бе 
министърът.

Игнатов подчерта, че 
в четвъртък (25 октомври) 
е водил разговори както с 
премиера Борисов, който е 
застанал твърдо зад идея-
та за разкриване на фили-
ал на СУ във Видин, така и 
с председателя на Акреди-
тационната комисия проф. 
Боян Биолчев. Биолчев го 
е уверил, че това е съвсем 
осъществимо, подкрепа 
е изразил и ректорът на 
Софийския университет 
Иван Илчев. „Трябва да 
учредим университет, кой-
то да създава образовани 
хора. И който да влияе не 
само в този край, но и в 
целия регион, защото тук 
постепенно ще започват 
да идват деца и от други 

места”, каза Игнатов.
Образователният ми-

нистър изрази надежда 
акредитацията на такъв 
филиал да мине през ман-
дата на настоящето прави-
телство. Но все пак напра-
ви уговорката, че първо 
Софийският университет 
трябва да подготви проект, 
който да бъде разгледан 
от Акредитационната ко-
мисия и след това да бъде 
представен в Министер-
ството и пред Народното 
събрание. В тази връзка 
Владимир Тошев увери, 
че както той, така и Лю-
бомила Станиславова ще 
направят всичко по сили-
те си подобно решение да 
мине и през Парламента и 
процесът на разкриване на 
филиал на СУ във Видин 
да протече максимално 
бързо. Тъй като, подчерта 
той, това е пътят за ре-
шаване на демографския 

проблем в нашия край. 
Тошев изрази надежда, че 
следващото лято ще може 
да бъде прерязана лента-
та на новата образовател-
на структура, разкрита във 
Видин. 

„Имаме подходящ 
сграден фонд – ние от 
Областна администрация 
сме започнали разговори 
с Община Видин и в тази 
насока няма да има никак-
ви спънки”, увери от своя 
страна областният упра-
вител Цветан Асенов.

Сергей Игнатов спо-
дели още, че е водил 
разговори с ректора на 
Аграрния университет в 
Пловдив проф. Димитър 
Греков за евентуално 
разкриване на структура 
във Видин, в която да се 
подготвят аграрни специ-
алисти. „Така да върнем 
славата на „мазния влак” 
– моите родители бяха 

студенти и тогава този 
влак беше претъпкан със 
стоки и колети за София 
и хората си гледаха така 
децата”, спомни си обра-
зователният министър. 

Все пак Сергей Игна-
тов предупреди, че нито 
мостът, нито създаването 
на университет ще решат 
сами по себе си пробле-
мите на Видин. И че ще е 
нужна много работа. „Път, 
университет - те ще дадат 
основа, това е инфра-
структура, едната матери-
ална, другата – духовна, 
но останалото зависи от 
нас”, категоричен беше 
той. „Въпреки хубавите 
новини свързани с това, 
че най-после мостът се 
свърза и скоро време тук 
ще има някакво движение, 
остава още много работа. 
Ако някой от Вас очаква, 
че това ще реши пробле-
мите на региона – няма. 
Трябва ние сами да за-
претнем ръкави”, допълни 
Игнатов. 

Филиал на СУ във Видин

Програма „Лайънс Куест” вече и във Видин

коп Сионий. Бе осветено 
и раздадено коливо за 
благословение на вярва-
щите, бе осветен и кур-
бан, даден от името на 
народните представители 
Любомила Станиславова 
и Владимир Тошев. Бяха 
осветени училищните 
знамена, както и благо-
словени учителите и уче-
ниците, за здраве, спасе-
ние и мъдрост. 

След литургията ду-
ховенство, управлява-
щи, гости и граждани се 
отправиха към площад 

„Бдинци”, където тър-
жествено точно в 11 часа 
бяха издигнати знамена-
та на България и на гр. 
Видин. Своите поздрави 
към видинлии отправиха 
Видинският митрополит 
Дометиан и кметът Герго 
Гергов.

Програмата за деня 
продължи с традицион-
ното тържествено за-
седание на Общинския 
съвет. На него освен уп-
равниците на града при-

състваха и посланикът на 
Република Южна Корея 
Негово превъзходител-
ство Чън Бихо, народните 
представители Любомила 
Станиславова и Влади-
мир Тошев, министърът 
на образованието Сергей 
Игнатов, Негово Високоп-
реосвещенство Видински-
ят митрополит Дометиан, 
областният управител 
Цветан Асенов, районни-
ят мюфтия Неджати Али, 
представители на инсти-

туции, граждани. 
В началото на заседа-

нието прозвучаха химните 
на Република България и 
на ЕС, които десетките 
граждани и гости на Ви-
дин, изпълнили залата на 
ОбС – Видин, изслушаха 
прави. След което пред-
ставителите на местната 
и държавна власт отпра-
виха своите благопожела-
ния към видинлии. Бяха 
прочетени и поздравител-
ни адреси от президента 

Видин чества Димитровден

Тържественото заседание на ОбС - Видин запо-
чна с химните на Република България и на ЕС

на България Росен Плев-
нелиев, премиерът Бой-

ко Борисов, министри и 
други. 

Белоградчик 
потъва в тъма

След една година неус-
пешни опити за излаз от теж-
кото финансово състояние 
на Община Белоградчик, 
кметът Борислав Николов 
мина към  непопулярните 
мерки. През миналата седми-
ца той нареди на обслужва-
щата общината фирма „Еко 
Хит Консорциум” да започне 
да изключва осветителни 
тела от уличното осветление 
в града и останалите насе-
лени места на общината. 
Вече не светят една девета 
от общо 1800 улични лампи 
в цялата община.

Жителите на Белоград-
чишко очакват следващо 
мероприятие за икономии от 
най-необходимите неща, а 
зимата още не е дошла.

„Лайънс Куест” прове-
де във Видин тридневно 
обучение (26-28 октомври) 
за педагози, педагогически 
съветници и специалисти. 
Това е програма на меж-
дународната фондация за 
социално и емоционално 
обучение, имаща за цел да 
обучи и мотивира децата и 
младежите до 19 години да 
поемат отговорност, да об-
щуват ефективно, да опре-
делят цели,  да дефинират 
решения, да устояват на 
вредни зависимости като 
алкохол и наркотици.

Семинарът беше от-
крит от Петър Маламов, 
който е председател на 
УС на Фондация „Лайънс 
Куест” в България. “Видин 
е петият град в страната, 
където провеждаме такъв 
семинар”, сподели той при 
стартирането на събитие-
то.

Целта на обучението 
е учителите да получат 
практически насоки как да 
предадат умения на деца-
та за справяне с трудни 
житейски ситуации, как 

да организират екипна-
та работа на класа и как 
да го направят задружен. 
Самата програма пред-
ставлява инструмент за 
превенция срещу нега-
тивното поведение и за 
участие в общественопо-
лезна дейност на млади-
те хора. До момента ме-
тодиката е преведена на 
26 езика като един от тях 
е и българският. „Лайънс 
Куест” се използва у нас 
вече четвърта година.

“Чрез програмата 
желаем да променим, 
да обучим, да изградим 
общество”, сподели за в. 
”НИЕ” Фре Стейн, холанд-
ски преподавател, специ-
ален гост на семинара. 
Благодарение на него вече 
четвърта година продъл-
жава съвместната работа 
по програмата. Той споде-
ля, че в началото идеята 
на програмата е била за 
ранна превенция на деца-
та срещу наркотици, след 
което се разраснала, и с 
помощта на родители и об-
щество, включва работа с 

всякакъв вид зависимости 
и разговори за личностно 
развитие, комуникация, 
позитивни взаимоотноше-
ния сред младите хора.

“Нещото, на което ис-
каме да научим децата, е 
как да бъдат личности. Мо-
жеш да си най-добрият по 
математика, но ако си лош 
и не си способен да се 
разбираш с другите хора, 
няма да успееш да си на-

мериш работа или няма 
да си способен да запа-
зиш работата си”, заявява 
Фре Стейн. Той е един от 
петимата сертифицирани 
преподаватели в световен 
мащаб и работи вече 20 г. 
по програмата.

До момента „Лайънс 
Куест” успешно се прила-
га в над 90 държави в цял 
свят, като 30 от тях са в Ев-
ропа. Вече повече от 350 

000 са сертифици-
раните обучители и 
педагози, а близо 11 
милиона млади хора 
са се възползвали от 
програмата. Навсякъ-
де тя  се осъществя-
ва с активното учас-
тие на родителите и 
обществото.

“В програмата 
ще бъдат вложени 
133 хил. долара, като 
от тях едва 25% ще 
бъдат поети от „Ла-
йънс”, а другите пари 
са по проекти”, уточ-
ни  за в. ”НИЕ” Петър 
Маламов. В програ-
мата ще бъдат обу-

чени над 200 човека от 
цяла България.

ЗОРниЦА 
крумова



В средата на миналата седмица (24 октомври) пе-
тчленен състав на Окръжен съд – Видин, председа-
телстван от съдия Илиев, направи опит да гледа де-
лото срещу 72-годишния британски гражданин Дейвид 
Бел Брайсън (на сн.), който е обвинен в убийството на 
11-годишния Станислав Мирчов от с. Лагошевци. 

3

7,7 млн. лв. общински дългове отчита кметът Гергов

Злоупотреба с правото на защита

Просрочените задъл-
жения на Община Видин 
за държавни и местни 
дейности възлизат на 7 
711 940 лв. Това става 
ясно от подготвения от-
чет на кмета Герго Гергов 
за касовото изпълнение 
на общинския бюджет, с 
който днес, по време на 
заседанието на ОбС – 
Видин, ще се запознаят 
общинските съветници. 

От посочените сега 
от Гергов задължения 
относително малка част 
са за заплати – 11 955 
лв. За сравнение ще на-
помним, че в началото на 
неговия мандат неизпла-
тените от Община Видин 
трудови възнаграждения 
надвхърляха 700 хил. 
лв. Видинската община 

е задлъжняла с 615 746 
лв. към доставчици на ел. 
енергия, вода и горива. 

Основната част от 
7,7-те милиона се форми-
ра от неизплатени 4 730 
176 лв. за външни услуги, 
1 574 335 лв. разходи за 
издръжка и 779 728 лв. 
за капиталови разходи. 
Сумата наистина е голя-
ма, но в края на минала-
та година дълговете на 
Община Видин към дос-
тавчици на ел. енергия, 
вода, телекомуникацион-
ни услуги, строителни и 
канцеларски материали, 
хранителни продукти на 
детски градини, стопан-
ски и юридически услуги, 
озеленяване, осветле-
ние, охрана, чистота и др. 
бяха близо 12,8 млн. лв. 

За първата полови-
на на тази година постъ-
пленията в общинския 
бюджет са близо 14,5 
млн. лв. Местните при-
ходи възлизат на близо 6 
млн. лв. От тях около 1,6 
млн. лв. са от патентен, 
имуществен или други 
данъци. Около половин 
милион са приходите 
от собственост, над 2,3 
млн. лв. са внесените в 
общинската хазна такси, 
над 380 хил. лв. са по-
стъпленията от концесии. 
Около 30 хил. лв. са до-
шли от глоби, санкции и 
наказателни лихви, а над 
27 хил. лв. са приходите 
от продажба на държавно 
и общинско имущество. 

Заседанието на 
ОбС – Видин

Дневният ред на за-
почващото днес в 9 часа 
заседание на ОбС – Ви-
дин включва общо 19 
точки, като под първа 
точка, както винаги, кме-
тът Гергов ще отговаря 
на питания на общински 
съветници. Освен отчета 
на кмета за касово из-
пълнение на общинския 
бюджет, ще бъдат обсъ-
дени две предложения 
на видинския градона-
чалник за провеждане на 
публични търгове с явно 
наддаване за отдаване 
под наем на земеделски 
земи. Ще бъде разгледан 
и общински план за защи-
та при бедствия, както и 
след корекции внесената 
за втори път в ОбС – Ви-
дин програма за овладя-

ване на популацията на 
бездомни кучета в общи-
ната. Също така се очак-
ва да бъдат утвърдени и 
маломерните паралелки 
във видинските училища. 

Под т. 10 ще бъде раз-
гледано предложението 
на съветниците от ГЕРБ 
за отмяна на въведена-
та в града от средата на 
този месец „синя зона”. 
Интересното е, че вно-
сителят  Росен Живков 
бе сред най-активните 
за въвеждането й. Пред 
колеги той се оправдал: 
„Аз не съм разбрал, че 
подписвам предложение 
за отмяна на решението, 
мислех, че е за промяна”. 
Та такива хора ни упра-
вляват града. Общин-
ският съветник от СДС 

Генади Велков сподели 
пред в. „НИЕ”: „Не мисля, 
че ще мине това предло-
жение. Но впечатлява, че 
тия, които миналия ман-
дат източваха парите на 
общината, сега са се заг-
рижили за гражданите. 
Иначе видинлии са сред 
най-съвестните гражда-
ни в страната. Градове 
с много по-голямо на-
селение като Габрово и 
Велико Търново събират 
годишно съответно 6 и 7 
млн. лв., а Видин 10-12 
млн. лв. Т.е. граждани-
те ни милеят за Видин. 
Лошото е, че когато се 
разхищаваха огромни 
средства и Общината за-
длъжняваше, къде бяха 
инициаторите на сегаш-
ното предложение?!”

Ако от заседанието в 
сряда съдим за хода на 
цялото дело, то присъда 
едва ли можем да очаква-
ме скоро: две дадени от 
съдебния състав почивки 
и едно оттегляне на съда 
за обсъждане; безкрайни 
обяснения; многократни 
искания на обвиняемия 
– за отлагане на дело-
то, за записването му на 
електронен носител, за 
превеждане на английски 
– белязаха заседанието, 
в което се очакваше да 
започне изслушването на 
свидетели и вещи лица. 
Нищо от това обаче не се 
случи. 

За три часа беше 
снета самоличността на 
свидетелите (общо 12 на 
брой, от които 11 се бяха 
явили) и се бяха заклели. 
Същата процедура беше 
повторена и по отноше-
ние на вещите лица – от 
тях само трима (д-р Боян 
Калчев, д-р Анка Петкова 
и Рубина Тодорова бяха в 
залата, останалите пети-
ма ги нямаше като посо-
чената от тях причина бе 
служебна ангажираност). 

След което блесна 
наглостта на обвинения 
в най-тежкото престъ-
пление.

Близо 40 минути на 
Брайсън му беше обясня-
вана разликата между съ-
кратено производство и 
гледане на делото по об-
щия ред. След като той, 
живеещ толкове време в 
България и с преводачка 
до себе си, неколкократно 
заяви, че не разбира как-
во му се обяснява, съдът 
даде десетминутна по-
чивка, за да може адвока-
тът на обвиняемия и пре-
водачката да му разяснят 
какви са последствията в 
двата вида производство. 
В крайна сметка делото, 
както стана ясно след 

дългите обяснения, ще се 
гледа по общия ред. 

Дойде и времето за 
прочитане на обвинител-
ния акт от прокурор Вла-
дислав Влашев. По вре-
ме на четеното на акта на 
няколко пъти 

Брайсън заявяваше 
на български, че не раз-
бира 

и дума от това, което 
прокурорът чете на бъл-
гарски. 

Ще припомним, че 
на предходното заседа-
ние на 17 септември, на 
което Брайсън се отказа 
от направените по време 
на разследването само-
признания, британският 
гражданин поиска да му 
бъде дадено копие от об-
винителния акт, защото 
в затвора му го били от-
краднали. Такова той е 
получил, което потвърди и 
адвокатът му. Но явно чак 
сега, когато прокурорът 
започна да чете обвине-
нията, Брайсън се присе-
ти, че не разбира какво е 
написано в акта! В крайна 
сметка беше дадена вто-
ра почивка – този път три-
десетминутна, за да може 

прево-
дачка -

та да му 
преведе устно обвинител-
ния акт. 

И след паузата обаче 
Брайсън заяви, че отново 
не е разбрал нищо и на-
стоя актът 

да му бъде предста-
вен писмено в превод 
на английски. 

За пореден път поис-
ка и всички заседания да 
се записват на магнитен 
носител. 

По отношение на ис-
кането за получаване на 
преведен на английски 
обвинителен акт проку-
рор Влашев коментира, 
че наистина един от при-
оритетите при разглежда-
нето на всяко дело е да 
се гарантира правото на 
съдения на защита. „Явно 
е, че сега с това право се 
злоупотребява. С неудо-

волствие ще заявя, че 
следва да се уважи това 
искане на обвиняемия”, 
допълни той.

На подобно мнение 
беше и Гергов - адвокатът 
на конституираните като 
частни обвинители роди-
тели на Станислав, които 
искат обезщетение общо 
300 хил. лв. за претърпя-
ни неимуществени вреди. 
„Злоупотреба с правото 
на защита”, „бавене на 
процеса”, „опит за заоби-
каляне на процеса” бяха 
фразите, с които адвока-
тът определи случващото 
се в съдебната зала. „Да 
се благодарим, че ки-
тайци не са обвиняеми”, 
коментира още той във 
връзка искането за пис-
мен превод и напомни, че 
в българското законода-
телство няма изискване 
документите по едно дело 
да се превеждат писмено 

на английски или какъвто 
и да е друг език, майчин 
на обвиняемия.

След изслушването 
на всички страни съдеб-
ният състав се оттегли, 
за да прецени как да се 
произнесе по искането 
на Брайсън. По време 
на тази трета пауза Ве-
селин Мирчов, бащата 
на Станислав, се обърна 
към прокурора Влашев с 
думите, че винаги е раз-
говарял с Брайсън на 
български, така че бри-
танският гражданин раз-
бира и говори нашия език. 
Отговорът на видинския 
прокурор бе: „Аз знам, че 
той разбира, но апелатив-
ните съдии в София няма 
да знаят това и ще върнат 
делото за ново разглеж-
дане”. В крайна сметка 
обаче, за да се избегнат 
съмнения за нарушаване 
на правото на Брайсън на 

защита,
съдебният състав 

отново отложи делото.
На преводачката бе 

даден седемдневен срок, 
за да преведе обвинител-
ния акт, който да бъде 
изпратен до администра-
цията на затвора в София 
и Брайсън да може да се 
запознае с него. Следва-
щите заседания ще бъдат 
записвани както на хар-
тиен, така и на магнитен 
носител, постанови още 
съдът.  

Единственото поло-
жително развитие за мо-
мента е, че Брайсън прие 
петима от вещите лица, 
живеещи и работещи в 
София, да бъдат разпи-
тани от софийски магист-
рати, а показанията им 
само да бъдат прочетени 
на следващото заседа-
ние във Видин, което бе 
насрочено за 28 и 29 но-
ември. 

Желанието на съ-
дия Илиев е в първия 
ден да бъдат разпитани 
всички свидетели и вещи 
лица, а за втория, ако е 
нужно, да останат само 
пледоариите на защита-
та и обвинението. Дали 
обаче това ще се случи 
и делото ще тръгне с по-
висока скорост, или ще се 
появят нови искания на 
Брайсън, които, въпреки 
заявлението, че не цели 
да протака делото, а иска 
„този кошмар да свърши”, 
ще доведат до ново отла-
гане, ще разберем след 
един месец.

ТеОдОРА 
Макавеева

ДопълнеНИЕ: 

Колко жалко, че вече 
не сме от държавите, в 
които още има смърт-
на присъда.

Из обвинителния акт:
В обвинителния акт се описва, 

че на 4 януари 2012 г. около 16 ч. 
Станислав бил изпратен от роди-
телите си да отнесе храна на са-
мотноживеещ възрастен човек в 
селото. Маршрутът на детето пре-
минавал покрай дома на брита-
неца Брайсън, който живеел сам, 
а къщите около него били изоста-
вени. Намиращият се пред дома 
си Брайсън, забелязвайки преми-
наващото дете, го присрещнал, 
сграбчил го за дрехите и започнал 
да го разпитва за всички вреди, 
причинени му по време на престоя 
в селото – отровено куче, счупени 
прозорци, надраскан автомобил. 
В опит да се оправдае Станислав 
посочил като извършител брат си. 

Отговорът на детето вбесил обви-
няемия и той ударил Станислав с 
юмрук в лицето в областта на ля-
вата горна устна, счупвайки час-
тично зъб. Станислав извикал от 
болка и писъкът му е чут от двама 
свидетели – Пламен Николов и За-
хари Ангелов. След това Брайсън 
завлича 11-годишното момче, през 
цялото време душейки го, за да не 
извика за помощ. На 200 м извън 
Лагошевци британецът убива Ста-
нислав, увивайки около вратлето 
му единия от крачолите на анцуга 
на момчето, завързан с двоен въ-
зел. 

Заключението от проведените 
следствени дейстия е, че Брайсън 
е съзнавал какво върши. Той е об-

винен, че „умишлено е умъртвил 
Станислав като убийството е из-
вършено по начин, особено мъчи-
телен за убития”. 

Ще припомним, че детето беше 
открито повече от две седмици по-
късно, в дол в местността „Дило-
вец” в землището на селото. При 
последвалата аутопсия съдебният 
лекар открива и следи, говорещи 
за упражнено преди смъртта на 
Станислав сексуално насилие, ко-
ето е записано и в обвинителния 
акт в частта, изясняваща заключе-
нията от аутопсията. Брайсън оба-
че не е обвинен за това и на този 
етап не е ясно дали изобще ще се 
разбере кой е насилил момчето. 

Т. М. 
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За вас работодатели
Агенция по заетостта

дирекция ”Бюро по труда”- Видин 
 Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключва-

не на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по За-
кона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. октомври 2012 г., както следва:

насърчителни мерки за заетост и обучение          Средства в лв.
1. Насърчаване на работодателите да наемат 
безработни младежи до 29-годишна възраст 
/чл.36 ал.1 от ЗНЗ/      13 546 лв.
2. Насърчаване на работодателите да наемат 
безработни младежи до 29-годишна възраст с трайни 
увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от 
социални заведения, завършили 
образоването си /чл.36 ал.2 от ЗНЗ/    31 707 лв.
3. Насърчаване на работодателите да разкриват работни 
места за наемане на безработни лица с трайно 
намалена работоспособност /чл.52 ал.1 от ЗНЗ/   9017 лв.
4. Насърчаване на работодателите да разкриват работни 
места за наемане на безработни лица - самотни родители 
(осиновители) и/или майки с деца до 3-год. 
възраст (чл.53 от ЗНЗ)     1426 лв.
5. Насърчаване на работодателите да разкриват работни 
места за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ)    2881 лв.
6. Допълнително трудово възнаграждение на наставник 
за разкрити работни места за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ) 3900 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и 
необходимите документи от 29.10.2012 г. до 02.11.2012 г. включително.

допълнителна информация може да се получи в дирекция ”Бюро по тру-
да” – Видин, площад ”Бдинци” №1, стая №27.

Златни Ви ръце, д-р Милчев
Искам да изкажа своята сърдечна благодарност на 

д-р Борислав Милчев, завеждащ Отделение по очни бо-
лести в МБАЛ „Св. Петка”. Благодарение на него аз се 
усещам, като че живея втори живот. Когато, след претър-
пяната процедура и махането на марлите, отворих очи и 
виждах, имах чувството, че мога да полетя. 

Не само д-р Милчев, но и целият персонал на отде-
лението заслужиха моята искрена благодарност с мило-
то и любезно отношение, с вниманието, което ми обръ-
щаха както по време на лечението, така и сега, когато 
ходя на контролни прегледи. 

Благодаря Ви, д-р Милчев, и златни Ви ръце!
Тодор николов Ванков

ПОЩА „НИЕ”

Видинската библиотека с обновен детски отдел

„Дунав без отпадъци“ е проект, фи-
нансиран от Инструмент за предприсъ-
единителна помощ по Трансгранично 
сътрудничество България – Сърбия. В 
този проект Община Димово е партньор 
на Община Майданпек, Република 
Сърбия. Проектът стартира на 
02.08.2011 година.  Във връзка с 
изпълнението на основните дей-
ности по проекта бяха изготве-
ни и разпространени рекламни 
материали с логото на проекта 
(брошури, дипляни, плакати, хи-
микали и тениски), проведена бе 
и информационна кампания сред 
деца на възраст от 7 до 14 години 
на тема „Опазване на околната 
среда“ (виж снимките). Засегнати 
бяха въпроси, свързани с основ-
ните замърсители на природата, 
с разделното събиране на битовите 
отпадъци, опазването на природата в 
България, защитените територии и пар-
кове. В началото на август бе избрана 

фирма за доставката на предви-
дените в проекта комбиниран ба-
гер и камион, тип самосвал.  На 
20.08.2012 г. Община Димово под-
писа Договор за доставка на спе-
циализирана техника в рамките 
на проект „Дунав без отпадъци”.  
Средствата са на обща стойност 
195 755,33 лева без ДДС. В рам-
ките на 30 дни изпълнителят дос-
тави техниката.  В последствие с 
нея в община Димово бяха почис-
тени  и запръстени 3 нерегламен-
тирани сметища, намиращи се в 
селата Арчар, Септемврийци и 
Гара Орешец. Общата стойност 

на проекта бе 414 327,27 евро, а пари-
те, предвидени за изпълнение на дей-
ностите по проекта в община Димово, 
бяха 137 247,00 евро. Проект „Дунав 

без отпадъци“ приключва на 02.11.2012 
г. Предстои изготвянето на окончателен 
финансов и технически доклад на про-
екта.

В четвъртък (25 октом-
ври) тържествено отвори 
врати обновеният детски 
отдел във видинската биб-
лиотека „Михалаки Геор-
гиев”. Лентата на новата 
продобивка преряза едно 
от децата, събрали се за 
откриването на новия кът, 
помогнаха му видинският 
градоначалник Герго Гер-
гов и директорката на биб-
лиотеката Десислава Ива-
нова (на снимката). 

Кметът Гергов изрази 

задоволството си от видя-
ното и поздрави екипа на 
културния институт за до-
брата работа. Той пожела 
на децата това място да 
се превърне в любим дом 
за тях. 

„Благодаря за подкре-
пата на кмета на общината 
Герго Гергов, който разбра 
нашата нужда и ни помог-
на тази промяна да се слу-
чи”, каза от своя страна 
Десислава Иванова. Ди-
ректорката на регионална-

та библиотека припомни, 
че детският отдел е създа-
ден през 1965 г. с 10 000 
тома литература, а сега 
фондът му надхвърля 46 
000 тома. Освен богатия 
избор от заглавия в биб-
лиотечния фонд, малките 
читатели вече разполагат 
и с едно уютно и привле-
кателно място за приятно 
изкарване на свободното 
време, за четене, учене 
и забавление, за срещи с 
приятели и хубави мигове. 

За откриването на мо-
дерно оборудвания детски 
отдел ученици от ОУ „Св. 
Климент Охридски” бяха 
подготвили празнична про-
грама. Нейният „гвоздей” 
бе пиесата „Златната люл-
ка”, която второкласници 
от видинското училище 
изиграха пред събрали-
те се в уютния детски кът 
официални гости, малчуга-
ни, родители и приятели на 
регионалната библиотека.

За колектива на 
Отделение по очни 

болести в МБАЛ „Св. 
Петка” - Видин

Всеки недъг е нещастие, 
беда, но много страшна е 
пустата слепота.

За всички слепи светът е 
блян от тъмнина и неизвест-
ности облян.

Близките из страната 
скитат и за способни лекари 
питат.

Вие работите с ум и от 
все сърце и с две пъргави и 
послушни ръце.

С тях преградата от по-
явилите се пердета, ковар-
ната пречка за минути е от-
нета.

С Вашата професия ху-
манна, благородна винаги 
получавате признателнос-
тта народна.

Мисля, че е редно да спо-
менем в тоз час, че животът 
се измерва с дирята, оста-
вена от нас.

Вашата диря е широка, 
внушителна и за младото 
поколение много поучител-
на.

Често, когато докторът за 
вечеря е готов, по телефона 
се чува тревожен зов.

В човешкото око е падна-
ла стружка или е бита някоя 
непокорна дружка.

Все нечий глас Ви моли и 
зове: „Докторе, зрението ми 
е във Вашите ръце”.

Яденето в чинията на ма-
сата остава, а докторът към 
отделението заминава.

Появилата се световна 
финансова криза вече пого-
ловно в живота ни навлиза.

Бюджетите за необходи-
мите консумативи се нама-
ляват, а Вашите задължения 
непрекъсното се увелича-
ват!

Поголовно нерентабилни 
болници се закриват, а ме-
дицинските кадри в стран-
ство отиват.

Медицинските Ви сестри 
професионално са подгот-
вени, стабилни, а като жени 
са привлекателни, секса-
пилни. 

Появят се в стая, тичат по 
коридора. В действията са 
толкова пъргави и активни, 
сякаш са заредени с двига-
тели реактивни.

Скуката в отделението 
изобщо не познават, защото 
непрекъснато с нещо се за-
нимават.

Вашата експедитивност, 
мили сестрички, напълно 
импонира на медоносните 
пчелички.

За хигиената се грижат 
няколко другарки, които с 

вещина ра-
ботят като 
санитарки.

Задълже-
нията като 
азбуката са 
усвоили и 
много тън-
кости в ра-
ботата са 
открили.

Хигиена-
та е мерило 
за културата 
на човека и 
това се пра-
ви от памти-
века.

Вие, тримата лекари, все 
така усърдно се трудете и 
Хипократовата клетва до-
край изпълнете!

Атмосферата в отделе-
нието е колегиална, благо-
датна, затуй и работата Ви е 
спорна, резултатна.

Целият екип все така дер-
зайте, на Родина и пациенти 
дарованията си отдайте. 

Препоръчайте повече 
движения по планински пъ-
теки и по-редко явяване в 
клиники и аптеки.

Много здраве и бъдещи 
успехи безчет Ви желае по-
лусляп пишман поет.

Стефан Янакиев, 
пациент
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Нова организация на движението в Димово  

„Бдин Вида” с бронзови меда-
ли от турнир по мини-волейбол 

Управлението на Дунав 
мост 2 във Видин

Ръководство на „България 
на гражданите” във Видин

На 25 октомври 2012 г. (четвъртък) 
разширеното заседание на Национал-
ния съвет на "Движение България на 
гражданите" е одобрило номинаци-
ята на видинския финансист Павел 
Паунов (на снимката) за областен 
координатор на „Движение България 
на гражданите” във Видин. Национал-
ният съвет реши още Емил Мушанов, 
общопрактукуващ лекар, да бъде об-
щински председател на движението.

БГ

Във връзка с изграждането на смесена канализация на град димово по улица „Георги димитров”, част от път І-1е-79 
(от км 39+920 до км 41+339) от 18.10.2012 година се въведе временна организация на движението както следва:

1. За ППС до 5 тона, 
движещи се по Е79 по 
посока Видин - Монта-
на - София на км 39+920 
се пренасочват вляво по 
временен обходен път 
пресичащ река Арчар с 
изграден временен во-
досток и вливащ се в път 
III-1102 на км

19+576; по улици в 
гр. Димово; път Е79 на км 
41+339 посока Димово - 
Монтана.

2. За ППС над 5 тона:
• За движещите се 

по път I-1 посока Видин - 

Монтана:
По път І-1 на км 

19+576 - пътно кръстови-
ще "Дунавци" се отклоня-
ват вляво по път ІІ-11 (о.п. 
Видин - Димово) - Добри-
дол; по път III-112 Добри 
дол - Тополовец; по път 
III-114 Тополовец - Ружин-
ци; по път І-1 Е79 Ружин-
ци - Монтана.

• За движещите се 
по път III - 141 от грани-
ца Сърбия - Кула посока 
Монтана:

 От път ІІІ-141 на път-
но кръстовище "Сраци-

мир" се отклоняват вляво 
по І-1 на км 30+750 посо-
ка Видин; на км 19+576 
- пътен възел "Дунавци" 
вдясно по път ІІ-11 (о.п. 
Видин - Димово) - Добри-
дол; по път II-11 Добри 
дол –

Тополовец; по път ІІІ-
114 Тополовец - Ружинци; 
по път І-1 Ружинци - Мон-
тана.

• За движещите се по 
път ІІІ-1403 посока Мон-
тана:

  От път III-11403 на 
пътно кръстовище "Мак-

реш" се отклоняват вляво 
по път І - посока Видин; по 
път ІІ-11 (о.п. Видин - Ди-
мово) - Добридол; по път 
II-112 Добри дол - Тополо-
вец; по път ІІІ-114 Тополо-
вец - Ружинци; по път І-1 
Ружинци - Монтана.

• За движещите се по 
път III-1102 посока Ви-
дин:

  От път III - 1102 на 
пътно кръстовище "Димо-
во" се отклоняват вдясно 
по І-1 Е79 на км 42 432; на 
км 57 + 100 вляво по път 
IV 10209; по път III - 1142 

(Дреновец - Воднянци - 
Костичовци); по път III 
1102 (Извор - Арчар); по 
път II-11 /о.п. Видин - Ди-
мово/ до п.к. Дунавци; по 
път І-1 посока Видин.

• За движещите се по 
път III-102 посока Видин:

  От път III-102 на път-
но кръстовище "Бела" се 
отклоняват вдясно по I-1, 
км 44+734; на км 57+100 
от път І-1 се отклоняват 
вляво по път IV-10209; по 
път III-1142 (Дреновец - 
Воднянци - Костичовци); 
по път III-1102 (Извор - 

Арчар); по път ІІ-11 до п.к. 
"Дунавци"; по път І-1 по-
сока Видин.

• За движещите се по 
път І-1 посока Монтана - 
Видин

  По път І-1 на пътно 
кръстовище "Ружинци", 
км 62+758 се отклоня-
ват вдясно по път ІІІ-114 
(Тополовец - Ружинци); 
по път ІІІ-112 (Добри дол 
-Тополовец); по път II 
-11(Видин - Димово) - До-
бридол до п.к. "Дунавци" 
на път І-1 км 19+576 - по-
сока Видин.

В петък (26 октомври) 
народният представител 
Владимир Тошев съобщи, 
че управлението на Дунав 
мост 2 ще бъде във Ви-
дин. 

„В сряда говорих с 
премиера Борисов да кон-
кретизира какво е имал 
предвид в Букурещ, когато 
каза, че управлението на 

българо-румънското дру-
жество ще бъде в София, 
което разбуни духовете на 
гражданите, а и на медии-
те във Видин. Реално той 
е имал предвид, че то ще 
бъде в България. А хората 
и самото управление ще 
бъдат във Видин”, обясни 
Тошев.

Бронзовите медалистки от турнира по мини-
волейбол (сн: http://bgvolleyball.com) 

„Бдин Вида” завоюва 
бронзовите медали във 
финалния турнир по ми-
ни-волейбол на регионите 
„Витоша” и „Хемус” за мо-
мичета до 12 години. Ви-
динските волейболистки 
се наложиха над „Септем-
ври” (София)  и „Чавдар” 

(Бяла Слатина) и загубиха 
от сребърните медалистки 
ЦСКА (София). В среща-
та за третото място ви-
динските момичета взеха 
чиста победа над „Ботев” 
(Враца). Шампион във фи-
налния турнир е отборът 
на “Славия” (София). 
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Гарсониери
44 кв. м.... “Ал. Стамболийски”, панел, ет. 8/8, мазе.......................................23 000 лв.
44 кв. м.... “Ал. Стамболийски”, панел, ет.6/8, мазе........................................25 000 лв.
41 кв. м... “Панония”, панел, ет. 2, ...................................................................22 000 лв.
Двустайни
76 кв. м...“Крум Бъчваров”, панел, ет. 3/6 , мазе.............................................39 000 лв.
64 кв. м...“Крум Бъчваров”, панел, ет. 2/8, мазе..............................................33 000 лв.
60 кв. м...“Химик”, панел, ет. 8/8, обзаведен....................................................28 000 лв.
68 кв. м... “Химик”, тухла, ет .6/6, след ремонт................................................45 000 лв.
60 кв. м... “Химик”, тухла, ет. 5/8, преходен, мазе ..........................................38 000 лв.
60 кв.м... “Вида”, панел , ет.3/8, мазе ..............................................................32 500 лв.
60 кв.м... “Панония”, тухла , ет.2/5, мазе, обзаведен ..................................18 000 евро
76 кв.м.... “Гео Милев”, панел, ет.7/7, след ремонт, мазе ...............................35 000 лв.
76 кв.м....“Бонония”, панел , ет.2/8, с мебели, мазе ........................................35 000 лв.
80 кв.м....“Бонония”, тухла, ет.2/5, таванска, мазе, обзаведен.......................50 000 лв.
60 кв.м.... “Васил Левски”, тухла, ет. 2, мазе....................................................38 000 лв.
75 кв.м.... “Екзарх Йосиф”, тухла, ет.1, гараж, мазе.....................................35 000 евро
60 кв.м... “Панония”, панел , ет.3 /8, мазе.........................................................32 000 лв.
67 кв.м... “Съединение”, тухла, ет.2/8, мазе, гараж, тав.стая ........................52 000 лв.
Тристайни, четиристайни, мезонети
78 кв.м.... “Панония”, панел, ет.1/8, мазе.........................................................39 000 лв.
78 кв. м... “Панония”, панел, ет.7/8, мазе , след ремонт.................................35 000 лв.
78 кв. м.... “Гео Милев”, панел, ет. 1/8, мазе...................................................40 000 лв.
78 кв. м.... “Химик”, панел, ет. 5/8, мазе.......................................................…35 000 лв.
84 кв.м..... “Химик”, тухла, ет.2/2, след ремонт................................................45 000 лв.
98 кв. м...Център, тухла, ет.1/5, мазе...............................................................67 000 лв.
100 кв. м..Пазара, тухла, ет.2/5, гараж, мазе...................................................80 000 лв.
117 кв. м.. “Бонония”, тухла, ет.2/5, гараж, мазе.............................................70 000 лв.
120 кв. м... “Хр. Ботев”, тухла, ет.4/5, гараж, мазе, таванска стая.................80 000 лв.
78 кв.м....”Крум Бъчваров”, панел, ет. 4...........................................................42 000 лв.
120 кв. м...“Гео Милев”, тухла, ет.3/4, гараж, мазе..........................................85 000 лв.
Къщи, етажи от къщи, вилни  и селски имоти
50 кв.м.ул. „Цар Симеон Велики”, сутеренен етаж, сам.вход, след  ремонт 30 000 лв.
75 кв.м...ул. „Княз Дондуков”, самостоятелна, ет.1/1,двор 150 кв.м...............55 000 лв.
150 кв.м..с.Слана Бара,  самостоятелна,  двор 3000 кв.м..............................50 000 лв.
120 кв.м..с.Ясен, самостоятелна, двор 4100 кв.м...........................................35 000 лв.
120 кв.м..гр.Кула, ет.2,  двор 300 кв.м, лятна кухня.........................................35 000 лв.
120 кв.м...„Плиска”, тухла, ет. 2, двор 220 кв.м, ново строителство...............85 000 лв.
Изкупува земеделски земи и гори
в област Видин, община Лом, Кула, Бойница, Димово във всички землища 

продавам атрактивен 
имот в с. Антимово в 
непосредствена бли-
зост до дунав мост 2. 
Цена по договаряне; 

тел.: 0888 795 251

w

еднОСТАЙни:
ж.к. „Крум Бъчваров” – панел,41 кв.м., ет.7/7, след ремонт - 25 000 лв.
ж.к. „Панония”- панел, 41 кв.м., след ремонт - 20 000 лв.
дВУСТАЙни:
ж.к. „Бонония”- панел, 58 кв.м., ет.5/7, след част. ремонт - 32 000 лв.
ж.к. „Крум Бъчваров”- панел, 58 кв.м., ет.5/6 - 30 000 лв.
ж.к. „Гео Милев”- панел, 64 кв.м., ет.6/7 - 27 000 лв.
ж.к. „П. Каравелов” – панел, 64 кв.м., ет.2/7, лукс - 41 500 лв. 
ж.к. „Химик” – тухла, 70 кв.м.,ет. 3/6, гараж, с обзавеждане - 49 000 лв.
ж.к. „Ал.Стамболийски” – тухла, 72 кв.м., ет. 5/5, с обзав. - 40 000 лв.
ТРИСТАЙНИ И ЧЕТИРИСТАЙНИ:
ж.к. „Съединение” – тухла, 90 кв.м., ет.7/8, таванска, мазе - 52 000 лв.
ж.к. „П. Каравелов” – панел, 78 кв.м., ет.7/8 - 37 000 лв.
ж.к. „Бонония” - панел, 78 кв.м., ет.5/7, парно, климатик, обзав. - 42  000 лв.
ж.к. „Христо Ботев” - тухла, 90 кв.м., ет.2/5, гараж, таванска - 75 000 лв.
ж.к. „Звездите”- тухла, 90 кв.м., ет.2/5 - 75 000 лв.
ж.к. „Панония”- панел,78 кв.м. - 30 000 лв.
ж.к. „Бенковски”- тухла,105 кв.м., таванска18 кв.м., кредит - 63 000 лв.
ж.к. „Кокиче”- тухла,100 кв.м., след ремонт, лок. парно, климатик - 56 000 лв.
ДРУГИ:
Двуетажна сам.къща във Видин, напълно обзаведена -130 000 лв.
Самостоятелна къща във Видин - 80 000 лв.
УПИ във Видин - Ц.Г.Ч, 280 кв.м. - 36 000 лв.
под наем - тристаен, тухлен в кв. “Калето”, лукс - 500 лв.

Продавам ниви в земли-
щето на с. Цар Шишмано-

во с площ 25 дка; 
тел.: 0876 149 150

Вестник  "ние" има нов имейл: info@niebg.net

ОБЯВА
Вие или Вашите близки имат нужда от домашни 
помощници, ние предлагаме срещу заплащане 

грижа за дома и грижа за възрастни хора.
имате опит и желаете да работите като домашен 

помощник, можете да заявите това при нас.
Потърсете ни на телефон 0878 92 25 17; e-mail: 

denkova_g@abv.bg и ние ще отговорим на Вашите очаква-
ния и потребности след провеждане на среща, като Ви пред-
ложим индивидуални и стандартни пакети от услуги според 
нуждите и запазим поверителност за всяка информация. 

Адрес за контакти: гр. Видин, 
ул. „Митрополит кирил” № 11. 

лице за контакти: Гинка денкова
Сдружение „Хоризонт” притежава удостоверение 

за регистрация № 712-02 от 11.01.2010 г., издадено от 
Агенция „Социално подпомагане” за домашен помощник. 

бр. 80   пОнеделник - сряда 29 - 31 октомври 2012 г. 

пРОдАВА 
иМОТи

продавам тристайни 
панелни апартаменти в к-с 
“Вида”, ет. 3 и ет. 7, ремонти-
рани; тел.: 600 399

продавам двустаен ту-
хлен апартамент - 70 кв.м 
(без общите части), ет. 3 и 
12 кв.м гараж (с ток и вода); 
тел.: 0884 999 155

продавам къща в с. Тър-
няне и в с. Тошевци - цена по 
споразумение, и павилион 4 

кв.м - цена по споразумение; 
тел.: 0895 166 506

продавам панелни гар-
сониера в к-с “Гео Милев”, 
“Панония”, на бул. “Панония” 
и тухлени в к-с “Съединение” 
и кв. “Калето”; тел.: 0896 
659 632

продавам две къщи в 
с. Покрайна - 80 кв.м и 63 
кв.м, с дворно място 1 дка и 
селскостопански постройки, 
цена 12 500 лв.; тел.: 0886 
094 684

продавам многостаен с 

гараж, самостоятелна къща 
с двор, етаж на “Ташкюприя” 
- 100 кв.м, 51 000 лв., и ма-
газин в центъра; тел.: 0878 
620 610

продавам самостоятел-
ни къщи до парк “Толбухин”, 
кв. “Калето”, до V-то ОУ, до 
Болницата, к-с “Плиска” и 
др.; тел.: 600 399

продавам тристаен ту-
хлен апартамент 107 кв.м, с 
двор, с място за гараж, топ 
център; тел.: 0878 639 452

продавам магазин във 
Видин на ул. „Широка”(с/у 
ВиК), 38 кв.м  - 74 000 лв., 
тристаен тухлен - нов, 102 
кв.м, ПВЦ, блиндирана вра-
та, гараж 26 кв.м, и дворно 
място в Дунавци – 1200 кв.м, 
оградено, цена 9 000 лв.; 
тел.: 0898 633 302

продавам тристаен па-
нелен апартамент в к-с “Па-
нония”, ет. 5, много добър - 33 
000 лв.; тел.: 600 399

продавам боксониера 
40 кв.м., находяща се на ул. 
„Княз Борис I”, кв. „Калето” 
- 25 000 лв.; тел.: 0887 668 
898, 0876 668 881

продавам апартаменти 
в строеж, 1000 евро първо-
начална вноска, разсроче-
но плащане: тристаен, 146 
кв.м - 61 000 лв.; тристаен, 
96 кв.м - 51 000 лв.; двуста-
ен, 60 кв.м - 39 000 лв. плюс 
51 кв. м тераса; тел.: 0898 
633 302

продавам малка къща 
с 450 кв.м двор до Стадиона 
- 22 000 лв.; тел.: 600 990, 
0896 633 320, 0889 358 153

продавам панелни дву-
стайни в к-с “Бонония”, “Крум 
Бъчваров”, “Гео Милев”, “Па-
нония”, “Васил Левски” и дву-
стайни тухлени в кв. “Калето” 
и к-с “Химик” и “Съединение”; 
тел.: 0896 659 632 

продавам тристаен па-
нелен апартамент в к-с “Гео 
Милев”, ет. 5, в добро състо-
яние; тел.: 600 399

продавам къща във Ви-
дин – 60 кв.м, допълнителна 
постройка 29 кв.м, дворно 
място 370 кв.м, за ремонт, 
цена 36 000 лв.; къща до 
Болницата – 100 кв.м, двор 1 
дка, цена 85 000 лв.; тухлена 
гарсониера на “Кокиче” - 32 
000 лв., тухлен двустаен, 
ет. 2 - 40 000 лв., с гледка 
към река дунав; тел.: 0898 
633 302

продавам четириста-
ен до Поликлиниката - 136 
кв.м, с гараж; тристайни до 
градската градина, до кино 
“Никра”, отремонтиран до 
“Кауфланд”; тел.: 600 990, 
0896 633 320, 0889 358 153

продавам тристайни 
панелни до “Синия лед” и 
в к-с  “Крум Бъчваров” и 
тристайни в “Христо Ботев”, 
кв. “Калето” и център; тел.: 
0896 659 632

продавам панелни гар-
сониери в к-с „Бонония”, 
„Вида”, на ул. „Широка”, к-с 
„Гео Милев”, “Строител” - 
ет.5, 14 000 лв., „Крум Бъч-
варов”, двустаен панелен в 
к-с „Гео Милев” - ет. 4, 25 000 
лв. и двустаен с разширение 
в к-с “Панония”, ет. 2 - 26 000 
лв.; тел.: 0898 633 302

продавам панелна гар-
сониера до “Куклите” - 43 
кв.м, ет. 3, отлично ремонти-
рана; тел.: 600 399

продавам изгодно къща 
в с. Медовница, Видинско; 
тел.: 0888 772 929

продавам малък триста-
ен в кв. “Калето” - 45 000 лв., 
двустаен тухлен - 31 000 лв. 
и трисатен тухлен, с гараж; 
тел.: 0897 828 008

продавам двустаен в к-с 
„Панония”, бл. 7, ет. 4; тел.: 
0895 300 116, 0897 054 308

продавам парцел в ре-
гулация на с. Новоселци, 
800 кв.м, с масивна къща, 
сервизно помещение, вода, 
ток, цена по споразумение; 
тел.: 094/ 640 767

продавам малка къща 
- 40 кв.м, с двор 100 кв. м, 
в района на Пазара, 32 000 
лв.; тел.: 600 399

продавам парцел в ра-
йона на с. Арчар, 1500 кв.м, 
с вила на два етажа, 1 дка 
лозе, овощна градина, ток, 
вода, цена по споразумение; 
тел.: 094/ 640 767

продавам гараж до блок 
„Пирин”; тел.: 094/ 607 859, 
0885 312 580

продавам двустаен в 
к-с „Панония”, бл. 7, ет. 4, ап. 
54; тел.: 0897 054 308, 0895 

300 116
продавам тристаен ту-

хлен до х-л “Ровно”, ет. 4, 96 
кв.м, с обзавеждане, цена 
47 000 лв., двустаен тухлен 
с разширение, 70 кв.м, ет. 3 
(до ОКС) - 33 000 лв.; тел.: 
0898 633 302

продавам тристаен ту-
хлен в к-с “Бенковски” - 96 
кв.м, ет. 1, изгодно; тел.: 
600 399

продавам етаж от къща 
и самостоятелна къща; тел.: 
0896 659 632

продавам тухлена гар-
сониера в к-с “Химик” и “Съе-
динение”, двустайни тухлени 
от 12 000 до 35 000 лв.; тел.: 
600 990, 0896 633 320, 0889 
358 153

продавам празен парцел 
в регулация на с. Акациево, 
без посредник; тел.: 690 477, 
0885 323 280



Недвижими имоти 
СТАнеВА – СТАнкОВА

тел.: 0899 864 954, 0888 257 153; 0878 864 985, 0878 940 520
www.ss1.portalimoti.com

гр.Видин, ж.к. „Съединение”, бл.3, партер 
Посредничество, консултации, съдействие и ор-

ганизиране получаването на банкови кредити при 
сделки с недвижими имоти. Наеми и управление.

Гарсониери и боксониери
кв. “Калето”, 49 кв. м., тухла, ет. 5/5, изт. излож., обзаведен ................ 30 000 лв.
ж.к. “Гео Милев”, 40 кв. м., ет. 7/8, панел, след осн. ремонт ................ 25 000 лв.
кв. “Калето”, 35 кв. м., тухла, ет. 5/5, ново строителство ...................... 32 000 лв.
бл. „Чавдар”, 44 кв.м, ет.4, тухла. ........................................................... 35 000 лв.
двустайни
ж.к. “Бенковски”, 65 кв.м., тухла, ет. 2......42 000 лв.
ул. “Дунавска”, 60 кв. м., тухла, ет. 2........39 000 лв.
бл. Яворов, 60 кв.м., панел, ет.5/8, след ремонт ...........35 000 лв.
ул. “Тодор Велков”, 55 кв. м., ет. 4/4, тухла, ново стр.....32 000 лв.
ж.к. “Съединение“, 58 кв.м, ет.7/8, тухла ............................................... 33 000 лв.
кв. “Калето”, 64 кв. м., тухла, ет. 5/5, мазе, гараж ................................. 50 000 лв.
ж.к. „Химик”, 70 кв.м, ет. 3, тухла, с обзавеждане ................................. 45 000 лв.
ж.к. „Химик”, ет. 9/10, тухла, отремонтиран, с кредит ........................... 46 000 лв.
ул. „Антон Страшимиров”, 60 кв.м, ет. 4, тухла, ново стр .................. 22 000 евро
ж.к. „Съединение”,  58 кв.м, ет. 2, тухла, обзаведен, супер лукс ......... 45 000 лв.
бл. 120, 77 кв.м, ет. 3, тухла ................................................................... 37 800 лв.
кв. „Калето”, 78 кв.м, ет. 4, тухла, таванска и мазе. .......45 000 лв.
Тристайни и четиристайни
ж.к. “Панония“, 78 кв. м., панел, ет.3...............................36 000 лв.
ж.к „Гео Милев”, ет. 1, панел...........................................42 000 лв.
ж.к. „Бонония”, ет. 2/8, панел...........................................46 000 лв.
ж.к „Гео Милев”, 120 кв.м, ет. 3, тухла, гараж, мазе.......65 000 лв.
ж.к. „Бонония”, 100 кв.м, ет. 1, тухла, обзавед., спешно...65 000 лв.
ул. “Цар С. Велики”, 95 кв.м., ет 2, тухла, ново стр ... 40 000 евро
къщи, етажи от къщи и вилни имоти
Къща на Ташкюприя, етаж 2, 100 кв. м, двор 200 кв. м.......55 000 лв.
Къща до Поликлиниката, 50 кв. м, двор 175 кв. м, за ремонт..........40 000 лв.
Къща до Поликлиниката, 66 кв. м, двор 175 кв. м, ..........54 000 лв.
ул. “Дунавска”, самост., 53 кв.м, двор 110 кв. м .............40 000 лв.
ул. „Владикина”, 90 кв.м, 2 етажа, 0,220 дка, ново стр...............85 000 лв.
ж.к. “Химик”, самост., 100 кв. м., ново стр., суперлукс, обзавед.......  38 000 евро
ж.к. “Химик”, самост., 137 кв. м., двор 212 кв. м. , 2 етажа  .................  80 000 лв.
Офис в ЦГЧ, 57 кв.м.........................................................60 000 лв.

7Обяви

д-р Тома ТОМОВ
Стоматолог - специалист 
ортопед 

Записвания и консултации: 
0887 281 372

Д-р Адриана МАРКОВА
СПЕЦИАЛИСТ ПО ХОМЕОПАТИЯ  

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

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

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

e-mail: doktor_markova@mail.bg

WWW.ZEMANT.EU,тел.: 094 600 045; 0877 856 111 

Северна промишлена Зона - пътя за Ферибота

дАВА пОд нАеМ пОМеЩениЯ 
ЗА МАГАЗин, кАФе и СклАд

R СТОКИ ЗА ДВОРА И СТОПАНСТВОТО; 
R АГРОАПТЕКА ;
R РАБ. ОРГАНИ „LEMKEN“, „KVERNELAND“,„KUHN“,  

„OVERUM“, „RABE“, „BELLOTA“, „АГРОТЕХЧАСТ“ И ДР.;
R СЕРВИЗ И ПРОДАЖБА НА ГУМИ ЗА КАМИОНИ, ЛЕКИ 

АВТОМОБИЛИ И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА;
R ХИДРАВЛИЧНИ МАРКУЧИ – ИЗРАБОТКА НА МЯСТО;
R МАСЛА, ФИЛТРИ, РЕМЪЦИ, ЛАГЕРИ, АКУМУЛАТОРИ
ФИРМЕН МАГАЗИН „EINHELL“

Давам под наем обзаведен апартамент, три стаи и кухня в 
гр. София, жк “Овча купел” 1, след ремонт, до НБУ - 700 лв.

Център за професионално обучение към 
еТ „деМеТРА – МАЯ АнТОВА” – ВРАЦА

Провежда курсове по профе-
сионално обучение и ключови ком-
петентности. Курсовете са без-
платни за работещите по трудов 
договор и самоосигуряващи се лица 
по програма „Аз мога повече”. 

документи за кандидатстване може да се получат на адрес: 
Видин, ул. „Тополовец”, № 8, тел.: 0884 055 633;
Враца, бул. „Никола Войводов” № 1, ет.3, офис 

12 (кино „Коларов”) тел.: 092/985633; 0882 215 633; 
Монтана, ул. „Ал. Стамболийски” № 26, тел.: 

096/587845;
лом, ул. „Борил” № 4, тел.: 0971/85633.

продавам магазин 35 
кв.м, ново строителство, с 
Акт 16; тел.: 0887 943 970

продавам гараж, трис-
таен апартамент и складове; 
тел.: 0888 622 789

продавам изгодно трис-
таен тухлен апартамент; 
тел.: 0878 334 034

продавам магазин на 
две нива, на търговска ули-
ца, и офис (възможност за 
влизане в дълг); тел.: 0899 
771 383

продавам /Заменям 
втори етаж от къща в к-с 
„Плиска”, с гараж и мазе, 
без посредник; тел.: 0899 
203 325

продавам изгодно апар-
таменти ново строителство в 
София - център, ул. “Пирот-
ска”, гарсониера във Видин, 
к-с “Строител”, ет. 5 - 13 500 
лв.; тел.: 0898 633 302

продавам къща в иде-
ален център; тел.: 0878 334 
034, 0886 006 875

продавам апартамент в 
широк център, тухла, гараж, 
ново строителство, в недо-
вършен вид – 40 000 лв.; 
тел.: 0885 916 227

продавам гараж, гарсо-
ниера, двустаен, тристаен и 
къща, без посредник; тел.: 
0888 622 789

продавам тристайни ту-
хлени апартаменти в кв. “Ка-
лето”, ет. 3 и на “Ташкюприя”, 
ет. 1; тел.: 600 399

продавам/Заменям ма-
газин 35 кв.м за джип; тел.: 
0887 943 970

продавам двустаен 
апартамент, с гараж; тел.: 
0885 043 680

продавам /Заменям 
вила в с. Рупци; тел.: 0899 
203 325

продавам овощна гра-
дина 1 дка в регулацията 
на с. Покрайна; тел.: 0887 
514 347

продавам тухлена гар-
сониера в к-с „Баба Тонка”, 
кв. „Калето” и бл. „Кокиче”, 
тухлен двустаен - 76 кв.м, 37 
000 лв., и тухлен двустаен – 
ет. 2, 40 000 лв., с гледка към 
р. Дунав; тел.: 0898 633 302

продавам панелна гар-
сониера до Пазара, двустаен 
панелен - 25 000 лв., и трис-
таен панелен до Енергото; 
тел.: 0878 620 610

продавам етажи от къщи 

на ул. “Дунавска”, до парк 
“Толбухин”, кв. “Акджамия”; 
тел.: 600 399

кУпУВА иМОТи 

купувам земеделска 
земя в област Видин; тел.: 
600 399, 0888 411 158

купувам земеделски 
земи във Видинска област, 
плащане веднага; тел.: 600 
990, 0896 633 320, 0889 358 
153

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

купувам изгодно гори и 
земеделски земи навсякъде, 
във всички райони; тел.: 0878 
620 610, 0897 828 008

купувам гараж в района 
на ул. „Княз Борис“ (кв. „Кале-
то“); тел.: 0886 845 175

дАВА пОд нАеМ 

давам под наем ремон-
тирани и обзаведени офиси 
в идеален център; тел.: 0887 
381 855

давам под наем обза-
ведена малка квартира до 
Пазара; тел.: 0899 843 990

давам под наем обза-
ведена гарсониера в к-с 
“Крум Бъчваров”; тел.: 0886 
697 574

давам под наем тухлена 
обзаведена гарсониера в 
центъра и двустаен пане-
лен апартамент; тел.: 0896 
659 632

давам под наем обзаве-
дена гарсониера; тел.: 0896 
654 873

давам под наем отре-
монтирано и обзаведено 
помещение до кино “Никра”, 
обзаведена луксозна гар-
сониера в центъра; тел.: 
600 990, 0896 633 320, 0889 
358 153

давам под наем двуста-
ен апартамент в кв. “Калето” 
- 120 лв.; тел.: 0896 799 713

давам под наем тър-
говско помещение 34 кв.м. 
на ул. „Вела Пеева” (срещу 
„Милановата къща”) – 250 
лв.; тел.: 0887 668 898, 0876 
668 881

давам под наем ресто-
рант “Колибите” до Коло-
друма; тел.: 0885 411 862 
- Борисов

давам под наем обзаве-

ден апартамент - три стаи и 
кухня, след ремонт, в София, 
ж.к “Овча купел” 1, до НБУ, 
700 лв. наем; тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

давам под наем ремон-
тиран и обзаведен офис, в 
идеален център; тел.: 0887 
381 855

давам под наем поме-
щение в центъра – 20 кв.м, 
климатик, парно, телефон, 
кабел; тел.: 0887 943 970

давам под наем офиси в 
центъра; тел.: 0888 622 789

къщи за гости, самос-
тоятелни стаи за спане и 
почивка – 15 лв. легло на 
вечер; тел.: 0899 203 325

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

РАЗни пРОдАЖБи 

продавам два нови фо-
тьойла по 68 лв., разсте-
гателна маса - 48 лв.; тел.: 
0885 871 269

продавам компресор 
за ЗИЛ 130, нов; тел.: 0878 
775 235

продавам употребявана 
немска тестомесачка, 50 кг 
брашно, и везна - 10 кг; тел.: 
0885 535 817

продавам машинно на-
рязан тютюн екстра качест-
во - 30 лв./кг; тел.: 0897 686 
912

продавам чисто нова 
блиндирана врата (кафя-
ва, с размери: 2/90/70, с 
шпионка и звънец); тел.: 
0897 846 454

продавам обзавеждане 
за спалня - 5-крилен гарде-
роб (2,60/2,30), спалня с ма-
трак (1,70/1,90), с две нощни 
шкафчета и тоалетка (1,30); 
тел.: 0895 436 656

продавам правотоков 
електрожен Кракра е500; 
тел.: 0896 340 0469

продавам гатер-банциг, 
с количка - 1500 лв.; тел.: 
0882 371 437

п р о д а в а м 
автоматизирано сито за 
промиване на злато „Desert 

Fox” - ново, цена 800 лв.; 
тел.: 0882 371 437

продавам фуражомелка 
на трифазен ток, двигател 
3,2 кВт/ч, цена – по споразу-
мение; тел.: 0886 638 788

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

кУпУВА

купувам металорежещи 
машини, ел. телфери, крано-
ве и метални конструкции; 
тел.: 0878 444 224

купувам туристическо 
ремарке; тел.: 0878 775 235

купувам кантар до 100 
кг; тел.: 0889 334 449 

РАБОТА

Фирма търси шофьор; 
тел.: 600 518 

Търся продавач на вест-
ници; тел.: 094/606 347

Медицински работник 
търси работа – гледане на 
стари хора или деца, 24 часа 
без прекъсване, почистване 
на домове и офиси; тел.: 
0886 218 662, 0889 927 548

Образована жена търси 
работа – гледане на болен, 
чистене на офиси, домове, 
гледане на деца; тел.: 0897 
507 456

УСлУГи 

предлагам електро ус-
луги; тел.: 0896 127 070

Бърз кредит; тел.: 0895 
693 831 

Шпакловка,  мазилка, 
постно и блажно боядисва-
не, фаянс, теракот – бързо, 
достъпни цени; тел.: 0882 
406 658, 0897 646 347

Строително-ремонтни 
дейности, боядисване, пре-
градни стени, фаянс, лами-
нат, ВиК инсталации; тел.: 
0898 674 203, 0889 128 424, 
0896 332 063

Топлоизолация, алпи-
нист; тел.: 0897 908 386

Шпакловка, боядисване, 
преградни стени от гипскар-
тон, окачени тавани, теракот, 

фаянс, мрамор; тел.: 0883 
493 209, 0896 010 382

АВТОМОБили 

продавам Форд “Мон-
део”, всички екстри; тел.: 
0894 985 052

продавам Фолксваген 
„Пасат” – комби; тел.: 0888 
622 789

СелСкОСТОпАнСкА 
ТеХникА

продавам плуг 3х25, 
култиватор чизел,  култи-
ватор  окопен; тел.: 0887 
272 760

продавам спешно трак-

тор ЮМЗ, в отлично състоя-
ние; тел.: 0896 814 288

дРУГи

предоставям за полз-
ване банкова сметка, непод-
лежаща на запор от съдия 
изпълнител; тел.: 0878 862 
614, 0888 664 148

намерена е дамска 
златна гривна пред гише в 
пощата. Загубилата я да се 
обади на тел.: 640 767 - Пе-
тко Кичашки

Мъж на 58 години търси 
жена за съжителство в село, 
осигурени много добри ус-
ловия за живот; тел.: 0886 
845 175
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Нивото на 

Дунав

Ресторант „Ровно”
В хотелския ресторант Ви оч-
аква изискана об-
становка и разноо-
бразно меню. Само 
тук всепризнати-
ят майстор-готвач 
Стефан Стефанов 
предлага патица 
на зеле, патица по 
пекински, задушен 
заек, козе сирене на плоча и още много дру-
ги вкусотии на най-достъпни цени. 

За още по-доброто настроение 
в петък и събота се грижи ди-джей.

Тел. за резервации: 094/690 990 

Овен Опитайте да се осво-
бодите от хроничната си умора чрез по-
вече положителни емоции и спокойно 
предвидете и планирайте някои свои 
инициативи. Важно е да не бързате с 
изявления, които могат да ви поставят 
в неизгодна позиция.

ни представители Вла-
димир Тошев, Любомила 
Станиславова и Михаил 
Миков, областният упра-
вител на Видин Цветан 
Асенов и много приятели 
на фотографа.

Въпреки значител-
ните загуби на ценни 
сгради през периода на 
социализма, Видин оста-
ва град с богато архите-
ктурно наследство, което 
включва антични, сред-
новековни и възрожден-
ски сгради, паметници 
на следосвобожденската 
епоха и съвременността. 
Развил се е като космо-
политен за времето си 
град, различните етноси 
на който оставят трайни 
следи в неговия образ. 
Да се съхрани архите-
ктурната памет на Видин 

и пренесе за 
бъдните поко-
ления е целта 
на настояща-
та изложба. 
П о д б р а н и т е 
ф о т о г р а ф и и 
п р е д с т а в я т 
подбрани ми-
гове от краси-
вата визуална 
история на 
старопрестол-
ния град - кре-
пост на бъл-
гарския дух и 
порта към све-
та. Може да се 
каже, че всич-
ко това създа-
ва оня непов-
торим климат 
на Видин, 
който грабва 
п о с е т и т е л я , 
озовал се поне веднъж 
на неговите улици, до-

коснал се до богатото 
му културно наследство 

и почувствал уникалната 
му историческа съдба.

При км 790,20  - Видин нивото на Дунав е 230 
см., понижение с 10 см.  

При км 833,60 - Ново село - 164 см., понижение 
с 43 см. 

Температурата на водата –14,9°C.

Слънцето над Видин изгрява в 7:03 ч. и заляз-
ва в 19:21 ч.

Фаза на Луната: пълнолуние
Неделна манифестация на три коня, три кучета и три деца по централната видинска улица

„Видин – някога и сега” 

Любомила Станиславова и Михаил Миков, народни пред-
ставители, поздравиха Боян Иванов за фотоизложбата

Телец Стремете се да се 
съобразявате с някои условности, по-
ставени ви от заобикалящата среда, 
тъй като само така ще можете да се 
справите с многобройните предизвика-
телства от делови, материален и личен 
план.

Близнаци  Загърбете негатив-
ното и се опитайте да мислите по по-
зитивен начин, защото само така ще се 
освободите от някои ограничения. Па-
зете се от лъжата и се стремете да сте 
максимално прями в отношенията си с 
интимната половинка. 

Рак     Не доверявайте лична ин-
формация дори с делови партньор, тъй 
като рискувате в най-скоро време да си 
имате сериозни проблеми с началници 
или високопоставени особи. В случай 
че работите в сферата на търговията, 
бъдете внимателни.

лъв        За мнозина от знака е 
наложително да се пазят от нетърпе-
нието си, особено ако чакат конкретни 
резултати или отговори, засягащи про-
фесионалния им живот. Не драматизи-
райте твърде много ситуацията, която 
ви прави тъжни.

дева      Внимателно предприемайте 
рисковани операции в професионалната 
сфера. Като също така е препоръчител-
но да не пробвате късмета си в хазартни 
игри. В любовта се опитайте да оцените 
дискретността и подкрепата, с която ви 
дарява интимната половинка. 

Везни Опитайте се да не ус-
ложнявате ситуацията за себе си, като 
си създавате допълнителни задълже-
ния и отговорности, които на този етап 
можете да си спестите. Необходимо е 
да организирате и да следите отблизо 
текущите си сделки.

Скорпион   Трудно ще се осво-
бодите от бизнес проблемите, които 
ангажират цялото ви внимание. Това, 
което ще ви подейства добре, е мисъл-
та, че винаги сте се справяли, ще се 
справите и сега, макар и не както ви се 
иска.

Стрелец  Добра сполука ще 
имате в бизнес делата и сделките. 
Твърде е възможно да се доказвате на 
ново поприще. Начинанията ви ще бъ-
дат съпътствани от шанса. Ще трябва 
да вземете важно решение. Самотата 
ще ви донесе неприятни мисли.

козирог  Всички съвместни 
дейности и инициативи могат да при-
ключат много добре, но не бива да 
хитрувате и да си служите с лъжи. Не 
предизвиквайте съдбата, като върши-
те необмислени неща. Разчупването 
на правилата ще се окаже полезно.

Водолей  Ако сте на висок 
пост, не налагайте диктат. Звездните 
влияния ви дават всички предпостав-
ки да успеете в дейността, с която се 
занимавате. Няма нужда да се дове-
рявате на съвети на колеги, а дейст-
вайте сами. 

Риби  Добри изгледи има 
в бизнеса за родените през февруари. 
Контакти с нови партньори ви дават 
възможност за по-мащабна дейност. 
Родените през март са свикнали с ру-
тината на работното място и трудно 
ще се решат на експерименти.


