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Видов отново 
прецака 

видинлии с 
парите за 
чистенето

Успяхме да променим 
доста неща

Безбожие кметско!

- Шефе, ето ти микрофон – 
да кажеш нещо повече за данък 
“колиба”?

Господи, моля те през 2011-та да имам 
дебела банкова сметка и тънко тяло. Да 
не стане като през 2010-та, че стана на-
обратно!

Няколко общини ще 
разплатят дълговете си 
към фирмите за чистене 
на "Титан интернешънъл 
холдинг" чрез държав-
ната Българска банка за 
развитие (ББР). Използ-
ва се схемата, задълже-
нията за чистене да се 
прехвърлят чрез цесия 
на държавната банка, тя 
да плаща средствата на 
"Титан", а местните вла-
сти й ги възстановяват в 
рамките на няколко ме-
сеца. Този начин дава 
възможност на холдинга 
да разплати задължени-
ята си по банкови креди-
ти и други дългове, част 
от които натрупани от 
футболния клуб ЦСКА. 
Според столичния вест-
ник «Дневник» освен 
София, която ще изчис-
ти по тази схема дълг от 
4 млн. лв. за събиране 
на боклук, в търговския 
регистър вече има спо-
разумения за цесия чрез 
ББР и с общините Ха-
сково и Видин за общо 
около 1.1 млн. лв.

Изниква въпросът 
обаче как кметът на Ви-
дин ще превежда всеки 
месец огромните пари 
с приоритет единствено 
на своята близка софий-

ска фирма, а в същото 
време ще продължава 
да не изплаща на видин-
ски фирми дълговете, 
които са натрупани още 
от 2007-ма, 2008 годи-
на. Може да се натрупат 
още питания: кметът ис-
кал ли е разрешение от 
ОбС да се споразумява 
да изплаща на «Титан 
Ас» чрез ББР? ОбС при-
ел ли е Видов да прави 
такива плащания? Как-
во като има цесия меж-
ду една фирма и банка, 
като Видинска община 
дължи още много мили-
они стари дългове и по 
закон ОбС трябва да ги 
включи за изплащане в 
бюджета за тази година? 
Приоритетното плаща-
не към «Титан Ас» озна-
чава ли пълно прене-
брегване на видинските 
фирми? Ако кметът има 
лични ангажименти към 
софийските си приятели 
и се стреми непрекъсна-
то да им пълни кесиите, 
чии интереси защитават 
общинските ни избрани-
ци?

Отговорът обаче е 
почти ясен, след като 
общинският съвет без-

Меракът на Румен Ви-
дов да се кандидатира за 
втори мандат го кара от 
първия ден на изборната 
2011 година вече съвсем 
да не се усеща и да се из-
лага безподобно. В стре-
межа си да бъде хвален 
на всяка цена, служители-
те на  пропадналия видин-
ски кмет стигнаха до там, 
да му припишат организи-
рането и провеждането на 
големия празник Кръще-
ние Господне. 

В разпратеното прес-
съобщение (виж го на стр. 
2) атеистът до преди 20 
години Видов е изписан  
като самия Свети Йоан 
Кръстител – той, Видов и 
само Неговата „община 
организира отбелязването 

w нa стр. 3

Това казва народният 
представител от ГЕРБ Вла-
димир Тошев в разговор с 
представителя на в. "НИЕ" 
Владимир Савов

Продължава от 
миналия брой

"НИЕ": Господин То-
шев, Вие сте хората, 
които приехте първия 
в България Изборен 
кодекс, което Ви пра-
ви чест. Но в същото 
време има няколко "не-
щица", които създават 
впечатление, че той 
ограничава демокраци-
ята. Примерно за гласу-
ванията в селища под 
500 човека, а Видински-

ят регион е с 
много такива 
селища. Това 
според Вас 
не отнема ли 
най-първото право от 
демокрацията - човек 
да гласува и да избира, 
да управлява чрез своя 
представител?

Владимир тошев: 
Действително участието 
в изборите е директно 
участие на всеки в упра-
влението на държавата. 
Това е най-пряката форма 

на управление - всеки чо-
век, който е над 18 годи-
ни има право да гласува 
и да избира. Но за какво 
става въпрос? Полити-
ката във всяко населено 
място в България - така е 
по конституция - се фор-
мира от общинския кмет и 
от общинския съвет. Там, 
където хората са избрали 
в дадено населено място 

кмет от една политическа 
сила, а общинският кмет 
и общинският съвет са 
доминиращо от друга по-
литическа сила, нещата 
не вървят. Защо? Защото 
колкото и широко скроен 
да е общинският кмет, той 
винаги има едно наум: че 
партньорът му в дадено 
населено място е от дру-
га политическа сила. И 
се създават проблеми, но 
не толкова от личностен 
характер, колкото във 
формата на постигане на 
дадени проекти. Пример-
но, ако кметът на малко-
то населено място е от 
лява политическа сила, а 
общинският кмет е от дяс-
на, те по различен начин 
разсъждават и по-разли-
чен начин работят, за да 
изпълнят дадена соци-
ална, културна, спортна 
и т.н. задача за даденото 
населено място. И се по-
лучава така, че се полу-
чава разнобой в техните 
разбирания, в тяхната ра-
бота, липсва екипността. 
Това е от една страна. От 
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друга страна независимо 
колко голямо е това насе-
лено място, то няма собст-
вен бюджет. Което и да е 
село, който и да е селски 
кмет няма собствени сред-
ства, той разчита на сред-
ствата, които се отделят от 
Общината през общинския 
бюджет от общинския съвет. 
В този смисъл, ако кметът и 
общинският съвет по пред-
ложение на кмета назначат 
кметски наместници в по-
малките населени места, 
наместниците бъдат об-
щински представяни в кон-
кретното населено място, 
те ще бъдат екип на кмета. 
И те тогава ще могат да из-
пълняват проекти, да ги за-
щитават, защото те са еди-
номишленици с общинския 
кмет, ще могат да защита-
ват значително по-свободно 
и по-лесно проектите, които 
желаят да бъдат реализи-
рани в техните населени 
места. 

Това е чисто от адми-
нистративна гледна точка. 
От чисто човешка гледна 
точка в което и да е малко 
населено място, подборът 
на хората е недостатъчен. 
Между другото бройката не 
е 500, сега на второ четене 
ние, това беше мое пред-
ложение, я свалихме на 
350. Та малко са хората в 
такива селища, които биха 
могли да се справят с теж-
ките задължения на един 
селски кмет. И тогава, когато 
общинският съвет има по-
широка възможност, защото 
условието за уседналост 
е, че човек трябва да има 
постоянен адрес на тери-
торията на общината, за да 
бъде назначен за изпълня-
ващ длъжността кметски 
наместник, както е и за из-
бираемите кметове - усло-
вията са абсолютно същите 

за подбора. Законът, който 
гласувахме, така гласи. То-
гава хората, които са готови 
в административна форма, 
имат административен ка-
пацитет да управляват да-
дено село, те могат да бъдат 
подбирани от по-широк кръг 
хора. Защото институциите 
-социални, образователни, 
държавни - те са в общин-
ския център. В малките 
населени места няма таки-
ва институции, от които да 
могат да се поканят или да 
се кандидатират хора, кои-
то да имат този капацитет. И 
тогава възможността те да 
си вършат по-добре работа-
та е значително по-голяма. 
Защо? Аз мога да ви дам 
примери с конкретни насе-
лени места, мога да ви дам 
примери поименно. Избира-
емият кмет на кметство е за 
четири години. Той в една 
голяма част от времето си 
може да не върши съвест-
но задълженията си, но на 
практика няма контрол над 
него - не подлежи на кон-
трол за 4 години, контролът 
е на следващите избори. А 
той има задължения, изда-
ва удостоверения, издава 
разрешителни, издава дори 
и конкретни документи за 
социални помощи, за ле-
карства и т. н. Тогава, кога-
то той е избран и не ходи 
на работа, хората се карат 
с него, оплакват се на об-
щинския кмет, а общинският 
кмет може само да го помо-
ли да си отиде на работното 
място. Но когато е назначен 
като кметски наместник, той 
се ползва със значително 
повече задължения и кон-
трол от страна на общин-
ския кмет и общинската ад-
министрация и ако той не си 
изпълнява задълженията, 
ако ходи през работно вре-
ме за дърва, ако ходи да си 
копае лозето или царевица-
та, ако ходи извън кметство-

то по лични задачи, тогава 
общинският кмет във всеки 
един момент може да каже: 
"Дотук, утре е друг!"

"НИЕ": Аз лично бих 
могъл да опонирам на аб-
солютно всеки един от 
тези аргументи - за мен 
те са напълно оборими. 
Например каква е разли-

ката между общинския 
кмет и един такъв кмет 
на малко село? Общин-
ският кмет със седмици 
може да ходи на команди-
ровки къде ли не и няма 
контрол и няма смяна. 
По-скоро може би тряб-
ва да обсъдите право на 
хората да си сменяват 
кмета. 

Вл. тошев: Аз знам кой 
общински кмет визирате, но 
проблемът е пак в основния 
ни закон, в конституцията. 
Ние нямаме право да на-
ложим по конституция нито 
мандатност на общински-
те кметове, нито да затег-
нем условията за тяхното 
отзоваване. За сега може 
общинският кмет или да си 
подаде оставка, или, не дай 
си, Боже, да му се случи 
най-лошото. И това са две-
те условия, защитен е от 
конституцията. Изборните 
длъжности не могат да бъ-
дат регулирани по никакъв 
начин от законодателната 
власт, защото тогава наис-
тина може да се случи така: 
ето, както ние сега сме во-
деща политическа сила или 
преди два мандата беше 
НДСВ, тогава може наисти-
на да се овладее местната 
власт. Това не бива да се 
случва. Нека демокрацията 
да си бъде, както е казал 
Чърчил, свободно ще цити-
рам: "Демокрацията е лошо 
нещо, но по-добро още не 
е измислено". Иначе сте 
прав, така е, но аз искам да 
ви дам един пример: ето, 
моето село Воднянци, което 
беше 163 човека - те непре-
къснато намаляват - си из-
бираше до сега кмета. При 

60% активност на изборите 
означава, че 90 човека са 
гласували. За да се избере 
кметът, трябва 46 човека 
да са гласували за единия 
от кандидатите. Нали Ви 
е ясно, че в моето село аз 
имам приятели и роднини 
точно толкова, колкото да 
ме изберат за кмет. И тога-

ва какво се получава? Нали 
носителите на всички видо-
ве политики, носителите на 
всички видове реализации 
във всяка сфера - социал-
на, здравеопазваща, обра-
зователна - са партиите, те 
носят отговорности и имат 
програми. Тогава, когато 
мен ме изберат моята фа-
милия и моите приятели, 
аз ще защитавам техните 
интереси. Няма да защита-
вам интересите и няма да 
реализирам политиката на 
нито една партия. 

"НИЕ": Но нали сте 
избран да защитавате 
интересите на хората, а 
не на партията? А и об-
щинският съвет вече не 
е от 37 човека - с Избор-
ния кодекс те бяха нама-
лени. Така много по-малко 
хора дори от роднините 
и приятелите Ви, ще ре-
шават кой да бъде кмет-
ски наместник - значи пак 
няма демокрация?

Вл. тошев: Намалихме 
и на по-големите общини 
броя на общинските съвет-
ници, аз съм бил предсе-
дател на Общинския съвет 
и зная как се работи. На-
малихме съветниците за 
Видин от 37 на 29 човека. 
Повърхностно погледнато 
се случи това, което Вие 
казвате. Но Вие знаете, че 
на някои заседания на об-
щински съвет някои об-
щински съветници не си 
получават и документите. 
Това от една страна. От 
друга страна получава се 
така, че малки формации 
или партии, малки коали-
ции или партии вкарват 
общински съветници и 

тръгва един изключителен 
пазарлък. За всяко гласува-
не, за всяко назначаване те 
казват: "Искаме дадена по-
зиция, но ще ви подкрепим, 
ако получим еди какво си!". 
Това също не е в интерес на 
хората. Защото тогава мал-
цинството упражнява много 
ефективен диктат над мно-

зинството. И се получават 
едни колаборации, които в 
никакъв случай не са в ин-
терес на хората. Така е. 

"НИЕ": Разбирам Ви, 
но тогава няма нужда да 
има местни избори въоб-
ще. Излиза, че няма защо 
да има избори и за общин-
ски кметове, след като е 
по-добре за партиите 
да се назначават цен-
трално от тази, която 
е спечелила изборите. Но 
нали всеки един народен 
избраник - било то депу-
тат, общински съвет-
ник или кмет - предста-
влява определена група 
хора. Колкото по-малко 
са избраниците, толкова 
по-малка представител-
ност, по-малко демокра-
ция има в тази държава. 
Намаляването на броя на 
депутатите, както не-
прекъснато се говори, за 
да се правят икономии, 
не е ли също много наив-
на приказка, защото ико-
номии не се правят от 
това, икономии се пра-
вят от 100 други неща в 
парпламента. Не може да 
се правят икономии от 
представителността 
на хората. 

Вл. тошев: Веднага Ви 
давам един пример и ще се 
върна на представителност-
та. Вашите колеги журнали-

сти, с цялото ми уважение, 
много малко отразиха фа-
кта, че тази година Народ-
ното събрание под предсе-
дателството на г-жа Цачева 
и основно нейната политика 
и провежданата нашата по-
литика на ГЕРБ под вещото 
управление на главния се-
кретар Иван Славчов, ико-
номиса 20% от бюджета си. 
Да, през 2010 г. Народното 
събрание икономиса цели 
20% от бюджета си. Това 
малко се отрази в медиите, 
а като жълтинка се отразя-
ваше дългата ни работа по 
12, 13 часа в зала, а повече 
се отрази това колко ще ни 
бъде ваканцията. Но това е 
личен избор на журналисти-
те как да отразяват нашата 
работа. Не се сърдя. 

Между другото аз, като 
представител на ГЕРБ съм 
готов, но за това трябва да 
се промени конституцията, 
да се обсъжда и намаля-
ване на броя на народните 
представители. Какъв ще 
бъде ефектът, е отделен въ-
прос. 

Да се върна на предста-
вителността. Искам тук да 
цитирам едно определение 
къде има демокрация, което 
съм го чул по радиото през 
90-те години от едни фран-
цузи. Той каза: "Демокрация 
има в държава, която като 
спрете 10 случайни човека 
на тротоара, 8 от тях не зна-
ят коя партия управлява. В 
тази държава има демокра-
ция". Но истинските демо-
крации, големите демокра-
ции, старите демокрации и в 
света и в Европа, основният 
модел на управление е дву-
партиен. Има малки партии, 
които имат представител-
ства в местната и в централ-
ната законодателна власт, 
но те са общо взето точно за 
подкрепа на този принцип, 
който Вие защитавате. В 
действителност истинските 
политики трябва да се водят 
от леви и от десни партии, 
които наистина знаят точно 
какво правят и как го правят. 
Защото другото е лашкане - 
ние това го правим вече 20 
години, от една крайност в 
друга крайност, в трета край-
ност. Сега се надявам под 
призивите, които ни налага 
Европа, да успеем да вле-
зем в крак и то много бързо, 
за да станем една средна 
европейска държава - не мо-
жем да се борим за повече, 
но надявам се да успеем да 
се преборим за това. А за да 
се случи, наистина трябва 
да има работещи институ-
ции във всички сфери, вклю-
чая и общинските съвети. 

"НИЕ": Какво се случи 
през 2010 година във Ви-
дин?

Продължава в 
следващия брой

Успяхме да променим доста неща

ОБЩИНА  ВИДИН
Видин 3700, пл."Бдинци"№ 2, 

тел. 094 609 416; факс 094/601 132; 
е-mail:       kmet@vidin.bg

СъОБЩеНИе
НА ОСНОВАНИе ЧЛ.128 ал.1

от Закона за устройство на територията

На основание чл.128 ал.1 от Закона за устрой-
ство на територията, община Видин уведомява 
заинтересованите собственици, че със Заповед 
№РД-02-11-766/23.12.10 г. на кмета на община 
Видин е разрешено изработването на Подробен 
устройствен план за регулация и застрояване в 
обхват част от поземлен имот 081003 по КВС зе-
млище с.Гомотарци, обл.Видин, местност „УНИЯ 
МАРЕ", като се образува необходимата процедура 
по изработването и одобряването на План за регу-
лация и застрояване по смисъла на чл.110, ал.1, 
т.2 и т.З от ЗУТ, Планът ще се изработва за тери-
торията намираща се в обхвата на одобрената 
Карта на възтановената собственост на землище 
с.Гомотарци, обл.Видин, създадени в процеса на 
възстановяване на собствеността върху земедел-
ските земи в землището. Към заповедта е прило-
жено одобрено задание от инвеститора.

Документацията може да разгледате 
в стая 2, етаж 4 в сградата на Община 
Видин, всеки работен ден от 9,00 до 12,00 
ч. и от 12,30 до 17,00 ч.

В навечерието на Нова годи-
на народните представители 
от ПП ГЕРБ – Видин, Любомила 
Станиславова и Владимир Тошев, 
гостуваха в „Клуб на пенсионера” 
–  Белоградчик.

Те поднесоха на възрастните 
хора, нужен и желан подарък – го-
лям нов телевизор. Двамата бла-
годариха на възрастните хора за 
тяхната енергия, ентусиазъм и 
желание да участват в живота 

и развитието на своя 
град, отговориха на 
поставени въпроси и 
пожелаха на своите до-
макини здраве и дълго-
летие.

Следващата среща, 
бе с децата от ДДЛРГ 
„Надежда”-   Белоград-
чик, на които народ-
ните представители 
подариха маратонки, 
дрехи и много лаком-
ства. Изключително 
емоционално и с искре-
на радост, Любомила 

Станиславова - добър приятел и 
чест гост в дома - поздрави деца-
та за успехите и израстването им 
и пожела щастлива нова година на 
всички. Владимир Тошев напомни 
за силата на приятелството и се-
беуважението и увери децата, че 
образованието наистина е прозо-
рец към света.

Пресслужба на 
ГерБ - Видин
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от стр. 1w
на християнския празник 

Богоявление”. Той еди-
нолично ще “предвожда 
шествието от катедрал-
ния храм” до свещенна-
та река Дунав, сподирян 
единствено от общинския 
духов оркестър. От напи-
саното се подразбира и 
че той, а не  друг ще хвър-
ли кръста във водите, 
защото Неговата община  
«е подсигурила парични 
награди за смелчагите, 
които ще се хвърлят в ре-
ката». 

А-а, все пак кметът е 
отредил и някаква роля 
на дядо Дометиан – да 
«извърши литургия в  ка-
тедралния храм “Све-
ти Димитър”. И толкоз. 
Всъщност храмът преди 
85 години е осветен с 
името „Св. вмчк Димитър 
Солунски” и до днес носи 
това име, а не друго.

С този пресанонс без-

срамието на Видов стигна 
и до безбожие! Пренебре-
жението към всепочитания 
духовен пастир Дометиан 
Видински в извършването 

на Богоявленското бого-
служение води истински-
те видински граждани до 
погнуса. Защото Светата 

литургия и Великият во-
досвет и хвърлянето на 
кръста във водата този 
ден са църковното чино-
действие, чрез което се 

измолва Божията благо-
дат и това във Видин за 
повече от двайсети път го 
върши единствено и само 

преуважавания Видински 
митрополит Дометиан! 
Нима това би могъл да 
стори Румен Видов, чиито 
дух и телеса имат огро-
мни потреби за пречист-
ване?! 

Нали почти всички 
виждаме „благодатта”, 
която той е измолил за 
видинлии досега - огро-
мни и невъзвръщаеми за 
десетилетия дългове, съ-
сипан град, разселени из 
света жители, некадърна 
или корумпирана кметска 
администрация! 

След като се прави на 
Йоан Кръстител, тогава 
хайде днес да го видим как 
ще влезе във водите на р. 
Дунав да ги освети, за да 
се хвърли после кръстът 
(от кого ли?) в тях, след 
което тежко-тежко да 
дава награди отчупени от 
залъка на видинлии, а не 
от собствения си джоб!  

Така че кметът вместо 
да се големее с нищожни-

те си възможности, време 
е и да се запознае с во-
дата, която, за разлика от 
другите му любими течно-
сти, е средството за пре-
чистване, покаяние и оп-
рощение. А за да участва 
истински Св. Богоявление 

на Господа Бога и Спаси-
теля Исус Христос му е 
нужно не само да раздава 
награди и не само вода, а 
и извинение за лъжите и 
стореното зло на видин-
ските граждани.

В Макреш се очертава 
трудна година

Нови работни места в община Брегово

Втечнена кал, а не вода

2010-та е годината с най-много отнети права на българите

от стр. 1w
критично, по-скоро под 
строй в края на м.г. прие 
искането на Видов да за-
борчи общината с още 
един милион лева, как-
то и узакони огромните 
преразходи в отделни 
дейности и фалшивия 
бюджет.

Отговорите обаче 
са ясни след като голя-
мата част от общински-

те съветници в самия 
край на м.г. безкритично, 
по-скоро под строй при-
еха кметското искане 
да заборчи общината с 
още един милион лева, 
а после и узакониха ог-
ромните му преразходи 
през 2010 г. в отделни 
дейности. Така че тези, 
които сме избрали да ра-
ботят за нас, явно имат 
свои приоритети.

Видов отново 
прецака...

Безбожие кметско!

Община Видин организира отбелязване-
то на християнския празник Богоявление – 
Йордановден на 6 януари. 

В катедрален храм „Свети Димитър” 
от 09.00 часа видинският митрополит До-
метиан ще извърши литургия. Във време-
то след 10.30 часа от храма ще потегли 
шествие, предвождано от кмета Румен Ви-
дов и Градски духов оркестър до крепост-
та „Баба Вида”. 

Хвърлянето на богоявленския кръст във 
водите на река Дунав ще  бъде в 11.00 часа. 
Община Видин е подсигурила парични награ-
ди за всички смелчаци, които ще се хвърлят 
в реката, за да уловят кръста. 

Пресслужба на Община Видин

Иван Каменов, кмет на Чупре-
не, заяви, че в последното триме-
сечие на миналата година община-
та е работила в недоимък. Според 
него така се очертава да се работи 
и през 2011 година. Според Каме-
нов държавата вменява на общи-
ните плащания, които трябва да 
ги осигури. Така ще има плащания 
за депониране на отпадъци в ре-
гионалното депо. За пръв път през 
миналата година жителите на об-
щината са обложени с такса смет. 
Общината се чувства изоставена от 
държавата – капиталовите разходи 

са крайно занижени, което принуж-
дава приходите от продажби на об-
щинско имущество да се използват 
само за дребно строителство и со-
циални разходи. Намаляването на 
средствата от държавата засягат 
услугите, които получават жителите 
на общината.

Въпреки това амбициите на 
кмета Иван Каменов през тази го-
дина са да извърши реконструкции 
на водопроводни мрежи, да изгра-
ди пречиствателни станции и нова 
инфраструктура, да се модернизира 
уличното осветление в общината. 

В първия работен ден 
на новата 2011 година, в 
община Брегово започнаха 
работа 110 души – безра-
ботни. След защитен проект 
от общината по Оперативна 
програма “Развитие на чо-
вешките ресурси” през 2010 
година, безработните  в про-
дължение на  3 месеца  се 
обучаваха.

На 25.12.2010 год. девет 
човека, обучени от ВиК спе-
циалисти, започнаха работа. 
Тяхната трудова дейност 
ще продължи до 14.12. 2011 
год., а 110-те безработни 

обучени за строители вече 
са на работа за срок от една 
година. Дейността им ще се 
осъществи на строителни 
обекти – общинска собстве-
ност, където ще извършват 
довършителни строителни 
дейности и ще се грижат за 
поддръжката на тези обек-
ти в Брегово - в СОУ ”Св.
Св. Кирил и Методий”, Дет-
ска ясла, НЧ ”Развитие”, 
ЦДГ”Детелина”, Спортна 
база, ПТБ, поликлиника, 
склад - “Гражданска защи-
та”, ДСП, Общинска админи-
страция, Защитено жилище 

“Надежда”, Общинска авто-
гара, както и в седем кмет-
ства от състава на общината 
– Ракитница, Косово, Гъмзо-
во, Балей , Делейна, Връв и 
Калина.

Проектът по ОП ”Разви-
тие на човешките ресурси” 
се финансира от Европей-
ския социален фонд и осигу-
рява работни места в общи-
ната, а това е най- ценната 
инвестиция на общината – 
инвестиция в хората.

елиза 
Борисова

На Бъдни вечер село 
Репляна замръкна без 
вода, заради авария на 
водопровода в планина-
та. Страхотно изживяване 
в святата нощ. Но това е 
само част от неволите на 
жителите в община Чу-
прене. През цялата 2010 
г. година те бяха мъчени с 
водата от водопроводна-
та мрежа. В съдовете си 
наливаха кал, мръсотия, 

дори червей и буболечки. 
Така минаха и коледните, 
и новогодишните празни-
ци. 

Живущите в с. Горни 
Лом  продължават да не 
могат да ползват вода от 
канализацията! Вместо 
това ходят с тубите и ко-
фите до селските чешми. 
Ежедневно хората се оп-
лакват, вече са отчаяни. 
„Все едно живеем в 5-ти 

век - казват те. - Същест-
вуват какви ли не модер-
ни апарати, технологии, 
а тук дори водата в пла-
нината не може да бъде 
пречистена!”.

Кметът и общинската 
администрация са без-
силни да накарат видин-
ското предприятие В и К 
да реши проблема. Го-
дини наред то не желае 
да извърши ремонт на 

водопроводната мрежа в 
общината, нито пък да я 
поддържа.

На снимката:
В бурканчето не 

е мастило, ни пък в 
бутилката е боза. Това 

е питейната вода, 
която се предлага на 
жителите на община 

Чупрене.

Това заявява депутатът Михаил Миков

Продължава от 
миналия брой

Въпреки реалната 
инфлация, доходите на 
нито една група не бяха 
коригирани -  вдовишките 

пенсии, пенсиите въоб-
ще, минималната работ-
на заплата. За разлика 
от нашето управление, 
което въвеждаше ком-
пенсиращи мерки за 
най-ниско доходните 
групи, за да може хората 
да не усетят на гърба си 
реформите. Има и други 
сегменти на социалната 
политика на управлява-
щите – намаляване с 2/3 

средствата за социални 
асистенти – от 12 хил. 
на около 4 хил. човека. 
Сами разбирате, че ко-
гато се намалява броят 
на тези лица, които да 
подпомагат хората с ув-
реждания, респективно и 
на хората, които се полз-
ват от техните грижи. 
Отпадна възможността 
за предсрочно откупува-
не на пенсионен стаж, 

което нанася още един 
неразчетен удар върху 
пенсионно осигурителна-
та система. Тоест много 
хора, които иначе биха 
работили, ще се осигу-
рят по стария режим по-
ради драстичната, рязка 
промяна с въвеждането 
на Кодекса за социално 
осигуряване. 

Иначе непопулярни-
те ефекти от кодекса се 
отлагат за след избори-
те през 2011 година. В 
същото време влизане-

то му в сила сега дава 
твърде малко време хо-
рата да се възползват от 
по-благоприятния режим 
по отношение на пен-
сионирането. От 2012 г. 
отпадат социалните пен-
сии и пенсиите за инва-
лидност - също отложен 
след изборите ефект 
на Кодекса за социално 
осигуряване. Вярно, в 
Кодекса въвеждат друга, 
заместваща добавка, но 
ефектът от цялата рабо-
та е намаляване. 

В тази политика по-
пада и темата за енер-
гийните помощи. И това, 
че последната седмица 
преди Коледа се при-
еха текстове в Закона 
за пощите, с които - без 
пряко да произтича, но с 
подзаконови актове - ще 
се затворят пощенските 
клонове в малките насе-
лени места. Значи след 
медицинската помощ 
сега и комуникацията. 

Продължава в 
следващия брой

МИрОСЛАВ 
Петров
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Овен
2011 година ще бъде изпълнена със събития. Юпитер ще бъде 

разположен във Вашия знак и ще провокира посоката на движение на 
живота Ви, ще има промени в обкръжението Ви и ролята Ви ще бъде 

затвърдена.
Ще се почувствате полезни и затова трябва да предприемате много дейст-

вия. Близкото разположение на Уран и Слънцето ще раздвижи социалния Ви 
живот. Ще имате по-малко моменти за себе си от обикновено и ще бъде необхо-
димо да се борите, за да откриете спокойствието, от което се нуждаете. Бъдете 
отстъпчиви, за да вървят гладко взаимоотношенията Ви.

Няма да пестите усилия в работата си през 2011 година. Вашата планета 
Марс ще събуди агресията във Вас, което ще изненада обкръжението Ви. Въ-
преки факта, че не сте от хората, които се претоварват, все пак ще стигнете 
далеч през тази година, ще покажете и затвърдите способностите си. Това може 
да Ви доведе до властно отношение, ако не вземете мерки. Следете начина, по 
който отправяте забележки и коментирате, но без да се отказвате от решенията 
си. Да, това е възможно без да губите твърдите си позиции. През 2011 година ще 
е необходимо да бъдете дипломатични, за да бъдат одобрени идеите и проекти-
те Ви. Невъзможно е да избегнете компромисите. Направете така, че да бъдат 
приети и Вашите условия. Финансовите приходи, които Ви засягат лично тази 
година, ще бъдат предоставени от външно посредничество, Ваше обкръжение 
или юридически организации. При това положение трябва да обмислите и да 
осъществите някои стратегии. Трябва да направите някои компромиси за да 
може да балансирате разходите си. 

телец
Лекотата на живота Ви ще бъде временна и ще зависи от Вас да 

промените това през 2011 година. Ще повишите творческата си спо-
сбност. Дори разположението на Уран, Юпитер и Венера ще бъде бла-

гоприятно за Вас и ще помогне на креативността Ви.
Имате нужда да подобрите комфорта в живота си, условията на работа, да 

внесете малко удоволствия в ежедневието си. Ще бъдете заети с това пове-
че от миналата година. Обстоятелствата ще Ви позволят да получите повече 
възможности за удоволствия в необичайна насока. Влиянието на Юпитер ще 
намали напрежението, което ще Ви даде свободата да се посветите на прякото 
си обкръжение.

Трябва да работите два пъти повече със започването на новата година. Това 
важи най-вече за Февруари 2011 година, когато Вашите идеи ще Ви отведат в 
конструктивни насоки. Единствената Ви грижа ще бъде справянето с изобили-
ето от идеи. Важно е да ги разпределите, не може да следвате няколко посоки 
едновременно.  Любовта при Вас ще е във възход тази година. Ще имате повече 
време да я изживеете, да я изгладите и да я запазите. Юпитер ще Ви направи 
по-емоционални, за да можете да изразите чувствата си още по-истински, близо 
до това, което чувствате вътрешно. Ще усетите и изживеете прочувствени мо-
менти. Това ще Ви отведе още по-близо до мечтите Ви. Ще разберете, че Вие 
въпреки, че сте лишени от оптимизъм и вяра в себе си, най-накрая мечтите Ви 
няма да са делеч от действителността. Разположението на Уран и Юпитер ще 
Ви даде увереност в любовният Ви живот и най-вече късмет: ако сте необвър-
зани, тази година ще заличи миналото Ви, за да започнете отначало, което ще 
е възможно от март 2011. Тази година ще бъдете облагодетелствани от към 
финансите. Всъщност Вие неволно ще спирате второстепенните Ви разходи, 
въпреки факта, че много ще се изкушавате. Не се винете, живейте с мисълта,че 
трябва да се концентрирате върху жизненоважните разходи, свързани с дома 
Ви. От друга страна, ако сте в сферата на изкуствата, разходите ще бъдат от 
съществено значение. 

 

Близнаци 
През 2011 година усилията, които сте положили миналата година в 

областта на личните отношения ще бъдат увенчани с успех. Това ще 
има резултат при различни обстоятелства.

Уран, придружен от Марс и Слънцето значително ще Ви съдействат в разго-
ворите и тяхната яснота. Ще имате нови възможности за избор и те неочаквано 
ще бъдат насочени към развитие на нещата, което ще Ви приближи още повече 
до целите Ви. И въпреки тревогите, които в определен момент ще бъдат силни, 
изглежда, че пътят Ви ще бъде улеснен от обкръжението Ви и влиянието му. Ще 
имате повече пространство да живеете.

Страстта и романтиката ще навлязат в живота Ви тази година. Пригответе 
се да започнете ново начинание. Под влиянието на планетите ще усетите нужда 
от любов, която в същото време ще можете да съгласувате с равновесие.Ако 
сте в сложна ситуация в тази област, Вие несъзнателноще се стремите да опро-
стите фактите, докато стигнете до същността. Изтощенисте от възникването на 
усложнения в любовта, което е загуба на време и не Ви прави щастливи.Венера 
Ви дава средства за съблазняване, особено в периода между април и август 
2011 година. Ако в момента сте обвързани, ще бъдете склонни към размяна 
на остри думи. Финансите, бизнес делата Ви, които са в ход и всичко свързано 
с финансови въпроси ще се развиват благоприятно през първите 6 месеца на 
2011 година. Представата Ви за ситуацията, в която се намирате, ще се изясни, 
разсъждавате логично, съпоставяйки какво трябва и не трябвада направите с 
финансите си. Ще имате възможност да увеличите приходите си от работата Ви 
и постигнатите резултати. Моментът ще е подходящ да поискате повишение. 
Ще трябва да бъдетемного по-внимателни от октомври нататък в обработването 
на документи, административни подходи и пари. Вашата разсеяност може да 
доведе до загуби, бъдете внимателни.

Юпитер и Уран ще улеснят живота Ви, като намалят товара, който носите 
вече 4 години. Ще почувствате нова нужда от свобода, особено в момент на усъ-
вършенстване на проектите Ви и улеснения във взаимоотношенията Ви. Обър-
нете внимание и на храносмилателната Ви система към края на 2011 година.

рак
Усилията, които положихте миналата година, започват да дават кон-

кретни резултати през 2011 година. Това ще се отрази на всички сфери 
на живота Ви, съвестта Ви няма да позволи да избегнете това.

Този напредък ще предизвика нови решения към края на годината; и тъй като 
успехът никога не идва от само себе си, в много случаи ще обогатявате живота 
си с нови знания, разговорите с хора ще Ви отворят нови врати, които със сигур-
ност ще бъдат от полза за проектите Ви. Единствено Плутон може да Ви помогне 
да избегнете носталгичните настроения, не мислете за миналото, гледайте само 
напред!

Професионалният Ви живот ще претърпи енергична борба през 2011 година. 
След изминалата спокойна година, ще започнете нови проекти, а някои от вас - 
нова длъжност, нова атмосфера.

Отнасяте се към емоционалните Ви връзки по-дистанцирано от миналата 
година. Това е поради липса на време, заетост с или липса на желание за споде-
ляне. Ще трябва да направите това отдръпване, за да станете по-близки после, 
след март 2011 година. Това ще Ви даде възможност да погледнете на връзката 
Ви от друг ъгъл. 

Ще започнете 2011 година с нужда от финансова сигурност. Юпитер ще Ви 
накара да почувствате необходимост от прогрес, който ще Ви даде енергия да 
действате в правилната посока. Тази година за Вас парите ще са синоним на са-
моувереност, ще влияят директно на най-близките Ви взаимоотношения, повече 
от обикновено. Зимните дни ще бъдат благоприятни за започване на лечебен 
режим. Храносмилателната Ви система ще бъде по-здрава.

Лъв
Събитията ще се случват от само себе си тази година. Разположе-

нието на планетите ще улесни взаимоотношенията Ви, както и изоби-
лието от идеи, необходимо за доброто развитие на проектите Ви.

Сатурн ще хвърли сянка на реализъма, който може да Ви даде 
меланхолични моменти и после ще съжалявате за безразличието. Като изклю-
чим това, ще имате много случаи да се насладите на положителното влияние 
на засиления Ви реализъм, ще Ви помогне да си осигурите добри резултати. 
Нептун ще развие въображението и творческите способности с известно количе-
ство иновативност, което ще се отрази на всички сфери в живота Ви. Следвайте 
вдъхновението си, със сигурност ще се доближава до стремежите на прякото Ви 
обкръжение.

Последователността на емоционалния Ви живот тази година върви с пред-
стояща поредица от седмици и месеци на увлекателен и интересен развой. В 
началото на годината Юпитер ще е виновника за съблазняващото Ви влияние, 
което няма да остави никой безразличен. Няма да можете да избягате от това, 
което Ви казва сърцето, ще Ви идва от вътре. 

Финансите Ви ще следват относително еднакъв курс през 2011 година. Това 
спокойствие Ви дава свобода на действие, необходима за напредването на про-
ектите Ви, свързани с пари. Тази година трябва да се концентрирате върху дъл-
госрочните Ви стратегии, ще имате добри шансове за реализация. Благодаре-
ние на това ще избегнете парични проблеми през ноември. Разположението на 
планетите ще Ви подтикне да използвате парите си в творческа насока или да ги 
спестявате. Да приготвите почвата за проектите си през зимата на 2011 година, 
трябва да бъде първата Ви и най-важна задача, това ще бъде най-добрият начин 
да извлечете полза от влиянието на Сатурн през този период.

Влиянието на Нептун и Сатурн ще причини малки, неосъзнати страхове или 
склонност към изолация. Всичко свързано с учене, специализация ще е благо-
приятно да се започне през есента, което ще Ви позволи да прогоните това чув-
ство на липса на увереност в собствените си възможности.

Дева
Движите се с много висока скорост тази година, във всички сфери. 

Ще усетите вътрешната сигурност, която търсихте. Юпитер ще влияе 
на действията Ви в посока към по-голяма сигурност в широкия смисъл, 
във всички области.

Вашият консерватизъм ще Ви даде възможност да се отървете от някои 
материални проблеми. Това ще Ви даде свободата да преминете на по-висока 
скорост, за да развивате и движите проектите си. Има какво да се желае във 
взаимоотношенията Ви.

Ще доминират Юпитер и Слънцето, които ще Ви насочат в дългосрочен план, 
при условие, че сте открити с другите и проявявате иновативност.

През тази година любовта може да се характеризира с моменти на нежност и 
страст едновременно. Може да се появи силно чувство за собственост, особено 
ако сте родени през втората декада на зодиакалният знак. Ако сте необвързани, 
ще усетите силно увлечение към някого, не е изключено и да се влюбите от пръв 
поглед. В началото на годината ще пътувате за чужбина и ще срещнете човек от 
друга култура, тази екзотична обстановка ще се отрази доста благоприятно за 
Вас. От друга страна, ще се въздържите от вземането на важни решения, които 
ще Ви ангажират в дългосрочен план, изберете укрепването и задълбочаването 
на връзката Ви. 

Слънцето, Юпитер и Меркурий ще влияят на материалните придобивки, фи-
нансите и имуществото. През 2011 година, що се отнася до прогреса на посто-
янните Ви доходи, ще сключите интересни споразумения или ще осъществите 
интересни покупки. Късметът ще е с Вас и смелостта Ви ще Ви се отплати. Об-
мяната на нови знания с други хора ще Ви отведе право към успеха, ако задъл-
бочите тези връзки, без да се тревожите от последиците от възможно бъдещо 
обединяване, това ще бъде положително в материален план. Сдруженията ще 
бъдат изключително благоприятни!

Влиянието на Плутон ще предизвика във Вас излишни страхове. Опитайте 
се да бъдете реалисти, за да спрете това. Планетите, които ще Ви влияят през 
2011 година ще Ви заредят с енергия, особено в творческите Ви инициативи. 
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Везни
Ще обявите официално взаимоотношения, ще търсите компани-

ята на това лице, ще заявите Вашите ценности ясно от реалните и 
видимите за всички действия.

Ако не сте творчески настроени, вероятно не сте имали вдъхнове-
ние в тази област. Ще започнете нови проекти, по-лесно ще осъзнавате нуждите 
си, това ще бъде свързано с разбирането на потребностите на обкръжението 
Ви. Разговорите със заможна личност ще Ви помогнат да научите много за раз-
лични сфери. Не избягвайте контактите, изолирането няма да Ви е от полза 
през 2011 година.

Ще имате финансови тревоги тази година, които Ви се струват съществени 
за завършването на проектите Ви. Всъщност, ще бързате да започнете конкрет-
но някои от тях. Не се колебайте да разгледате внимателно сметките си и фи-
нансовите очаквания, това ще Ви спести доста време, ако подходите с концен-
трация. Промените, които ще предприемете, ще започнат да дават резултати. 
Атмосферата като цяло ще бъде хармонична, особено през пролетта на 2011 
година. Ще почувствате близост и нежност в любовта, ще имате повече възмож-
ности и средства да затвърдите връзката Ви с партнъора, ще усетите хармони-
ята без да губите емоционалната тръпка. Ако сте необвързани, ще можете да 
обмислите потребностите си, срещите през този период ще изискват усилия в 
тази насока. Ще имате нарастваща нужда от стабилност. Ще очертаете пътя си 
през годината, като ще заложите повече на сигурността.

Инстинктът Ви за самосъхранение ще се прояви, за да Ви даде възможност 
да планирате и реорганизирате разходите си, съгласно приоритетите си. 

Скорпион
Тази година продължавате интензивно да движите най-важните Ви 

проекти. Планетите ще Ви предизвикат в социален план, във взаимоот-
ношенията Ви.

Парадоксално, Вие ще изпитвате нужда от уединение, дори изолиране по 
отношение на подходяща промяна, която все пак ще възникне. Влиянието на 
Юпитер ще Ви даде последен, основен стремеж към откриването на амбици-
ите Ви. Сатурн ще Ви помогне да активизирате креативността Ви…във всички 
сфери. Ще изживеете интензивно редуване на общуване и размисли; фази на 
концентрация в работата и моменти на пълна релаксация.

Вашият социален и професионален живот ще бъдат леки и приятни до края 
на годината. Ще се усамотите, за да довършите проектите си, което ще Ви поз-
воли да имате по-обширна гледна точка и по-правилна преценка, за да про-
дължите дейността си. Тази година Ви очаква много страст. Вие сте в края на 
период на сантименталности и ще жадувате да видите ясно нещата, дори и това 
което е свързано с миналото Ви. Ще затворите много важна страница от живота 
Ви, но следващата е доста по-изпълнена с възможности: Вашата зрялост ще 
отвори нови врати пред Вас. Особено много зависи от Вашето поведение дали 
ще се променят много неща, партнъорът Ви ще си остане същия. Съдбоносни 
въпроси възникват пред Вас през първата половина на 2011 година. Няма да 
можете да ги избегнете, отговорите ще липсват, а обикновено сте свикнали да 
решавате проблемите си без усложнения. Ще имате неотложни проблеми за 
решаване във финансовата сфера. Вероятно няма да Ви стига времето, което 
ще Ви разтревожи още повече. 

Вътрешното Ви успокоение и намаляването на скоростта на действията Ви, 
ще Ви накарат да си мислите, че ще се придвижвате твърде бавно към осъщест-
вяването на целите Ви. Не се доверявайте на тези напълно субективни впечат-
ления, които под влиянието на Сатурн, спонтанно ще Ви връхлетят. Всъщност, 
това намаляване на скоростта може да Ви позволи да поправите действия, ко-
ито сте започнали едновременно с много други. 

Стрелец 
През тази година ще получите прилив на енергия, което ще Ви даде 

възможност да се справите с всякакви препятствия. Юпитер и Плутон 
ще Ви осигурят по-оптимистично положение, за да Ви дадат повече под-

ходящи случаи да избегнете грижите и проблемите.
Ще изпитате голяма нужда да не поемате рискове в живота си и в този на 

близкото Ви обкръжение, и Вие ще се заемете с това без трудности. Ще е не-
обходимо да забавяте темпото от време на време, за да не прескочите някой 
етап.

Кариерата Ви е на преден план. От друга страна е необходимо да се погри-
жете да не станете твърде сурови със себе си под предлог, че трябва да навакс-
вате по-бързо. Ще напредвате по-бързо отколкото сте си представяли, защото 
ще трябва да се изправите пред релационни бариери. Ще работите постоянно, 
което може да доведе до психическа преумора и да ви превърне в песимист, 
докато в същото време сте на път към успеха. След юли 2011 година ще можете 
да получите облагите от проектите, които сте завършили.

Тоналността на любовния Ви живот ще бъде смекчена в началото на годи-
ната. Ще си зададете много въпроси, а отговорите не са толкова прости. Неза-
висимо дали сте обвързани или не, ще имате възможност да заздравите вече 
съществуваща връзка или да създадете нова с доста добри изгледи в дълго-
срочен план, при условие, че сте готови да проявите търпение към развитието 
на партнъора Ви. Привлекателността Ви ще нараства, няма да имате проблеми 
със съблазняването. 

Ще се справяте с финансовите въпроси по-лесно от миналата година. Об-
стоятелствата ще Ви позволят без пречки да улесните ситуацията, в която се 
намирате. Тази опция ще е винаги възможна, ако мислите за последиците и ги 
предвидите. Човек сам си определя съдбата. Липсва Ви търпение да се спра-
вите със сметките, да планирате в дългосрочен план разходите си. Ако сте се 
справили с решаването на финансовите проблеми миналата година, ще се изку-
шите да направите пауза тази година, за да се насладите на първите резултати 
на вече направения наскоро прогрес.  

козирог
Влиянието на планетите ще Ви помогне да откриете повече безгри-

жие, лекота и разнообразие в живота си. Ще имате повече свободно 
време, благоприятните възможности за Вас ще се увеличат, ще се нау-

чите как да се възползвате от ситуацията, която Ви се предоставя.
Ще проявите разбиране и повече търпение във всички сфери. Тази година 

ще работите възможно най-добре в екип. Работата в екип определено ще е бла-
гоприятна, няма да може да избягате от нея, но ще Ви носи успех. Инстинктивно 
ще слушате повече колегите и началниците си. От друга страна ще трябва да 
положите усилия само за себе си, без да обхващат други лица. Трябва да рабо-
тите самостоятелно върху идеите си за иновация. Има вероятност лекотата, с 
която си вършите работата, да породи завист. 

Решително се уповавате на спокойствието тази година. Вашият копнеж за 
спокойствие и равновесие се увеличава. Но обстоятелствата, които са Ви до-
бре познати, ще поставят под въпрос това оттегляне, което е важно, но ще по-
пречи на така необходимото за Вас спокойствие.От друга страна, вероятно ще 
привличате партнъори, които търсят закрила. Бъдете внимателни, дори и това 
определено да Ви ласкае. В дългосрочен план, това може също така да се пре-
върнев тежест за Вас. 

Тази година финансовото Ви състояние ще се подобри. Особено, ако имате 
желание да повишите стандарта си на живот, ако сте упорити и постоянни ще 
имате реални шансове за успех. Сатурн и Плутон ще Ви улеснят в материална-
та сфера, във всичко свързано с плащания и разходи, но също така и в търгов-
ските дейности и др. Ще вземате важните решения по-отговорно.

Водолей
Астрологичната прогноза за 2011 година е, че като цяло годината 

ще бъде спокойна. Сатурн, Марс и Уран ще заздравят връзката Ви с 
разбирателство, което ще ви осигури взаимна полза.

Ще берете плодовете на усилията си от миналата година, няма да имате 
възможност за изолиране, но ще имате шансове за нови срещи благодарение 
на общителността Ви, ще имате изобилие от занимания за в бъдеще, във всички 
сфери. Ще имате по-малко грижи в следствие на миналото, въпреки факта, че 
ще трябва да се изправите срещу него. Можете да бъдете сигурни, че ще над-
минете себе си за в бъдеще. Тази борба ще е от полза за Вас, продължавайте 
така.

Тази година ще бъде енергична и оживена в сферата на отношенията. Об-
стоятелствата ще бъдат благоприятни за разширяването на знанията Ви, това 
ще Ви помогне да създадете някои контакти. Стабилността в емоционалните 
Ви връзки ще е един от най-важните Ви приоритети тази година. Нептун ще 
събуди във Вас страхове, които ще породят защитни реакции в градивна насока 
в отношенията Ви с партнъора. Венера ще подкрепи усилията Ви в посока на 
задълбочаване на чувствата Ви. Освен това, промените, които направихте вече 
започват да дават резултат. В началото на годината обстановката като цяло ще 
бъде изпълнена с нежност и любов. Ще имате повече възможности да затвърди-
те връзката си, ще усетите повече хармония между Вас, без да губите тръпката. 
През пролетта, ако сте необвързани, ще можете да обмислите изискванията си, 
срещите през този период ще изискват усилия в тази насока, не бъдете по-без-
милостни, отколкото сте. 

Спонтанните Ви реакции ще бъдат изпълнени с емоции. Влиянието на Юпи-
тер ще нарастне тази година. Малко по малко ще усетите намаляване на нивото 
на енергията Ви, особено в отношенията Ви с другите, и усвояването на нови 
знания, което значително ще повлияе на енергията Ви. През Юни ще бъдете 
способни да се храните пълноценно и ще осъществите промените, които обмис-
ляхте в тази насока, без да се поддавате на слабости.

риби
През 2011 година ще се откроят два периода. През първите три ме-

сеца някой ще се опитва с разговори да привлече вниманието Ви, ще 
станете още по-близки с обкръжението Ви, искреността ще присъства 

в разговорите Ви.
Дори понякога трябва решително да изкажете позицията си, за да я защи-

тите, но можете да го направите без да бъдете прекалено остри, защото ще 
приемат посланието Ви съвсем ясно. Последните месеци на годината ще бъдат 
най-спокойни и хармонични и това ще Ви даде повече енергия. Инстинктът Ви 
за борба ще бъде по-силен от Вас, ще се насочи към правилната мишена, а не 
към хората. Управлението на стратегиите Ви ще бъде на много добро ниво.

Вашата общителност ще бъде най-голямото Ви предимство в професионал-
ната сфера тази година. Ще можете да определяте с голяма прецизност стре-
межите и намеренията на събеседниците си и да направите така, че да съвпад-
нат с Вашите очаквания. Тази година ще сбъднете най-интимните си мечти. Ще 
искате да знаете конкретно дали сте свободни или обвързани, няма да имате 
търпение за ходене на кино или да се правите на недостъпни. През пролетта на 
2011 година ще можете да действате със замах. През този период ще имате по-
вече влияние и магнетизъм в сферата налюбовта. От друга страна, Сатурн ще 
събуди във Вас страхове от изоставяне, които сте изпитали в далечното мина-
ло. Ще имате дълбока нужда да се убедите в сигурността на обкръжението Ви.  

В началото на годината материалният Ви живот ще бъде последната Ви 
грижа. Ще бъдете безгрижни в начина, по който харчите пари, в същото време 
мислите повече за бъдещето иматериалните му потребности. Предвиждате ги с 
точност и по-важните Ви проекти привличат вниманието Ви: дом, обзавеждане, 
работа и др. На път сте да направите усилия за спестявания. Липсва Ви практи-
ческа информация, за да задвижите проектите си с прецизност.

Тази година сте готови да започнете на чисто живота си и да се отърсите от 
миналото. Имате нужда да излезете на предна позиция по-бързо от последните 
месеци. Изблиците на бунтарство вероятно ще Ви навлекат неприятности, ако 
не действате по подходящ начин, за да защитите интересите си. 
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Покупко-продажби, наеми, 

консултации за ипотечни кредити

Изкупува земеделски земи и гори

Д-р Адриана МАРКОВА
СПЕЦИАЛИСТ ПО ХОМЕОПАТИЯ  

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

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

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

e-mail: doktor_markova@mail.bg

Продавам двуе-
тажна къща в с. 
Ивановци – 5000 

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

в общините: Макреш, Грамада, 
Видин, Димово, кула, бойница и др.

Гарсониери
41 кв.м....„Панония”, панел, ет.8.....................................................................23 000 лв.
41 кв.м....„Крум Бъчваров”, панел, ет.3, отремонтирана ..............................32 000 лв.
43 кв.м....„Крум Бъчваров”, панел, ет.4, лукс с мебели ................................35 000 лв.
Двустайни
64 кв.м....„Химик”, панел, ет.7/8......................................................................32 000 лв.
60 кв.м....„Гео Милев”, панел, ет.1, след ремонт...........................................35 000 лв.
60 кв.м....„Гео Милев”, панел, ет.5, лукс........................................................42 000 лв.
60 кв.м.... ЦГЧ, панел, ет.8, с мебели............................................................37 000 лв.
76 кв.м....„Бонония”, панел, ет.2, с мебели....................................................45 000 лв.
64 кв.м....„Крум Бъчваров”, панел, ет.2,........................................................37 000 лв.
80 кв.м....„Калето”, тухла, ет.1.......................................................................60 000 лв.
60 кв.м....„Гео Милев”, панел, ет.5, лукс и кредит........................................47 000 лв.
60 кв.м....„Бонония”, панел, ет.2,..................................................................36 000 лв.
58 кв.м....„Александър Стамболийски”, панел, ет.1....................................35 000 лв.
68 кв.м....ЦГЧ, тухла, ет.4, отремонтиран....................................................65 000 лв.
75 кв.м....„Баба Тонка”, тухла, ет.1, ново строителство, гараж, мазе..........55 000 лв.
76 кв.м....„Крум Бъчваров”, панел, ет.3, отремонтиран................................45 000 лв.
75 кв.м....„Бонония”, тухла , ет.2, с мебели..................................................60 000 лв.
60 кв.м....„Гео Милев”, панел, ет.5, лукс с мебели.......................................55 000 лв.
60 кв.м....„Крум Бъчваров”, панел, ет.4, с мебели........................................45 000 лв.
тристайни
136 кв.м...„Гео Милев”, тухла, ет.3, гараж и мазе.........................................80 000 лв.
118 кв.м..„Христо Ботев”, тухла, гараж, таванска, мазе, ет. 4/5 ..................95 000 лв.
108 кв.м...„Възраждане”, тухла, ет.1, гараж, мазе, таванска........................80 000 лв.
98 кв.м...„Г.Бенковски”, тухла, ет.3, таванска стая, мазе..............................62 000 лв.
78 кв.м...„Химик”, панел, ет.5..........................................................................41 000 лв.
100 кв.м...ЦГЧ, тухла, ет. 2, таванска, гараж, мазе...................................50 000 евро
къщи, етажи от къщи, вилни имоти
70 кв.м....ЦГЧ, ет.1, 200 кв.м двор, мебели....................................................85 000 лв.
70 кв.м...„Баба Тонка”, ет.1, 270 кв.м двор, за ремонт, с кредит...................30 000 лв.
70 кв.м...„В. Левски”, ет.1, двор 300 кв.м, отремонтирана, с кредит.............62 000 лв.
120 кв.м...„Крум Бъчваров”, двор 300 кв.м, ново строителство, АКТ 14......50 000 лв.
78 кв.м...„Кумбаир”, ет.1, двор 500 кв.м , отремонтирана.............................82 000 лв.
с. Слана бара,  два етажа, двор 1 дка, лятна кухня......................................45 000 лв.
Промишлени сгради
Двор 8 000 кв.м с две сгради и едно хале до гр. Видин................................80 000 лв

бр. 1 6 - 9 януари 2011 г.

ПрОДАВА 

ИМОтИ

Продавам гарсоние-

ри в к-с „Гео Милев”, ет. 

3 – 23 500 лв., к-с „Крум 

Бъчваров”, ет. 6 – 26 000 

лв. и в к-с „Бонония”, ет. 

8 – 21 000 лв.; тел.: 0898 

633 302

Продавам терен в 

Ново село, в регулация, 

1,2 дка, с вода и до ток, 

цена по споразумение; 

тел.: 0889 334 449

Продавам тухлени 

гарсониери  в к-с „Химик”, 

кв. „Калето”, в района до 

пазара – изгодни цени 

и двустаен тухлен за 

35 000 лв., ет. 4 и ет. 1; 

тел.: 0896 659 632

Продавам двустаен 

тухлен апартамент, 62 

кв.м, на замазка и шпак-

ловка, к-с „Бонония”; тел.: 

094/ 988 733

Продавам апартамент 

115 кв.м в к-с „Христо Бо-

тев”; тел.: 0886 472 397

Продавам панелни 

гарсониери в к-с „Гео 

Милев” - 23 000 лв. и в 

к-с „Бонония” и двустайни 

панелни в к-с „Крум Бъч-

варов”, „Гео Милев”,  до 

Синия лед и к-с „Химик” 

- 29 000 лв.; тел.: 0896 

659 632

Продава изгодно ма-

газин от 33 кв.м в ново-

построена сграда; тел.: 

0887 943 970

Продавам двустаен  

апартамент в к-с „Баба 

Тонка”, бл. 1, ет. 6, от 

собственик; тел.: 0896 

681 235

Продавам двустаен 

тухлен апартамент в кв. 

„Калето”, цена 35 000 

евро; тел.: 0895 617 074

Продавам тристаен 

тухлен апартамент, иде-

ален център, 100 кв.м; 

тел.: 0885 617 783

Продавам парцел в 

кв. „Калето” и етаж от 

къща на ул. „Цар Симеон 

Велики”, цена по догова-

ряне, от собственик; тел.: 

0898 467 881

Продавам спешно 

къща 60 кв.м в к-с „Боно-

ния”, 370 кв.м двор; тел.: 

0898 633 302

Продавам гарсоние-

ри, двустайни и тристай-

ни, ново строителство в 

завършен вид с акт 15, 

акт 16 и нотариален акт 

– изгодни цени, с въз-

можност за кредитиране; 

тел.: 0896 659 632

Продавам двустаен 

тухлен в к-с „Съедине-

ние” и панелни в к-с „Крум 

Бъчваров” и „Вида”; тел.: 

0896 672 942

Продавам апарта -

мент в широк център, 

тухла, гараж, ново стро-

ителство, в недовършен 

вид – 40 000 лв.; тел.: 

0885 916 227

Продавам гараж, гар-

сониера, двустаен и трис-

таен и къща,без посред-

ник; тел.: 0888 622 789

Продавам къща в с. 

Градец, след основен ре-

монт; тел.: 0897 876 438

Продавам тристаен 

тухлен, с таванска и га-

раж, до парк „Толбухин”, 

след основен ремонт; 

тел.: 0896 672 942

Продавам къща в 

с. Иново, за ремонт, с 

двор 850 кв.м; тел.: 0882 

631 029

Продавам двустаен 

апартамент в идеален 

център (бл. „Прогрес”), 

хубав, от собственик; 

тел.: 0898 510 395

Продавам тристаен 

тухлен на ул. „Христо 

Ботев”, с гараж, таванска, 

104 кв.м, ет. 2; тел.: 0896 

659 632

Продавам тристаен 

тухлен апартамент в цен-

търа (до Енергото); тел.: 

0887 422 283

Продавам двустаен 

панелен апартамент, ет. 

2, к-с „Крум Бъчваров”; 

тел.: 0897 845 578

П р о д а в а м 

помещение за магазин 

в новопостроена сграда; 

тел.: 0899 186 013

ИМОтИ кУПУВА

купувам парцели и 

терени около стади-

она и тренировъчното; 

тел.: 0898 508 505, 0888 

503 504, 0898 784 547

купувам гараж в к-с 

„Крум Бъчваров”; тел.: 

0885 293 067

купувам тухлен апар-

тамент с гараж, може и 

къща с гараж; тел.: 0899 

421 374 и 094/644 723

ИМОтИ ЗАМеНЯ

Заменям нов мага-

зин 35 кв.м за тухлена 

гарсониера; тел.: 0887 

943 970

Заменям магазин 30 

кв.м за кола (джип) с 

доплащане; тел.: 0887 

943 970

ДАВА ПОД НАеМ

къща за гости, самос-

тоятелни стаи за нощув-

ка, 15 лв. на легло; тел.: 

0899 203 325

Давам под наем дву-

стаен обзаведен апарта-

мент в София, без ТЕЦ, 

на пазара „Димитър Пе-

тков” – 350 лв., тел.: 0886 

845 175, 0888 397 664

Давам под наем обза-

ведена гарсониера в к-с 

„Петко Каравелов”, бл. 

10, центъра; тел.: 0898 

534 888

Давам под наем по-

мещение за лекарски 

или стоматологичен ка-

бинет, в близост до МЦ 

„Биомед”; тел.: 0898 441 

393

Давам под наем ту-
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Д-р тома тОМОВ
Стоматолог - специалист 
ортопед 

Записвания и консултации: 
0887 281 372

Имоти 
СтАНеВА – СтАНкОВА

тел.: 0899 864 954, 0888 257 153
         0878 864 985, 0878 940 520

www.ss1.portalimoti.com
гр.Видин, ж.к. „Съединение”, 

бл.3, партер 

Покупко-продажби  s Наеми s Консултации за 
ипотечни кредити s Земеделски земи

Отдава под наем апартаменти и къщи

разписание на влаковете ВИДИН - СОФИЯ
 Заминаващи                             Пристигащи
Влак №    Заминава   Пристига                Влак №     Заминава     Пристига 
БВ7621       06:05         10:35                        БВ7620       07:35             12:28
БВ7623       12:45         17:58                        БВ7622       12:25             17:42
ПВ70103     13:55         20:15                        БВ7624       16:25             20:48
БВ7625       16:08         21:13                        КПВ70242   22:34             00:23 
Забележка: Влак 7630, тръгващ от София в 19:10 за Брусарци има 

връзка с влак 70242 за Видин.
Цена на билета: Видин - София - бърз влак, 2-ра класа - 12,60 лв., 

1-ва - 15.80 лв.;
Отиване и връщане (билетът за връщане важи 24 ч.) 
2-ра класа - 22.70 лв., 1-ва - 28.40 лв.;
Пътнически, 2-ра класа - 11.00 лв.; отиване и връщане - 20.20 лв.

Гарсониери и боксониери
ж.к. „Съединение”, 31 кв.м, ет. 2, тухла, лукс, таванска и мазе...36 000 лв.
ж.к. „Строител”, 38 кв.м, ет. 2, панел, след ремонт...20 000 лв.
ж.к. „Панония”, 40 кв.м, ет. 8, панел, с кредит...22 000 лв.
ул. „Дунавска”, 45 кв.м, ет. 2, тухла, лукс, обзаведен...40 000 лв.
Двустайни
ж.к. „Панония”, ет.7, панел,отремонтиран....31 000 лв.
ж.к. „Съединение”,  58 кв.м, ет. 2, тухла, супер лукс...35 500 евро
ул. „Антон Страшимиров”, 60 кв.м, ет. 4, тухла, ново строителство...25 000 евро
ж.к. „Гео Милев”, 56 кв.м, ет. 3, панел...30 000 лв.
кв. „Калето”, 78 кв.м, ет. 4, тухла, таванска и мазе...60 000 лв.
ж.к. „Химик”, 56 кв.м, ет. 10/12, тухла, таванска, с кредтит и в брой 1500 лв.
ж.к. „Химик”, 70 кв.м, ет. 3, тухла, с обзавеждане...60 000 лв.
ж.к. „Съединение”, 65 кв.м, ет. 2, тухла, отремонт., таванска, мазе..65 000 лв.
ж.к. „Химик”, ет. 9/10, тухла, отремонтиран, с кредит...58 000 лв.
ж.к. „Химик”, 85 кв.м, ет. 3/4, тухла, ново строителство...55 000 лв.
ж.к. „Ал. Стамболийски”, 60 кв.м, ет. 2, панел...34 500 лв.
тристайни и четиристайни
ж.к.  „Химик”, 102 кв.м, ет. 4, тухла, две тераси...100 000 лв.
ж.к. „Бонония”, ет. 2/8, панел...46 000 лв.
ж.к. „Химик”, 130 кв.м, ет. 2, тухла, ново строителство, лизинг...46 000 евро
къщи, етажи от къщи и вилни имоти
кв. „Кумбаир”, 70 кв.м, ет. 1, 446 кв.м двор...85 000 лв.
ул. „Владикина”, 90 кв.м, 2 етажа, 0,220 дка, ново строителство...85 000 лв.
ул. „Ильо войвода”, 130 кв.м, ет. 2, тухла, ново стр., 250 кв.м двор..105 000 лв.

хлена гарсониера в цен-

търа, обзаведена, из-

годен наем; тел.: 0896 

659 632

Давам под наем /Про-

давам къща в идеален 

център с дворно място; 

тел.: 0898 441 393

Давам под наем дву-

стаен, след основен ре-

монт, с изглед към р. 

Дунав, без посредник; 

тел.: 0892 066 767

Давам под наем по-

мещение за адвокатска 

кантора или друг офис в 

близост до съда и НАП; 

тел.: 0898 441 393

Дава под наем по-

мещение, подходящо за 

офис, магазин, студио – с 

климатик, парно, теле-

фон, кабел, изгодно; тел.: 

0887 943 970

Давам под наем поме-

щение в идеален център, 

800 кв.м, с паркоместа; 

тел.: 0888 622 789

Давам под наем гар-

сониера в центъра; тел.: 

607 484, вечер

Давам под наем об-

заведена гарсониера и 

помещение за офис; тел.: 

0884 908 063

Давам петно под наем 

за склад или магазин; 

тел.: 0899 203 325

Давам под наем офи-

си, магазини и халета; 

тел.: 0888 622 789

Давам под наем поме-

щение 14 кв.м в центъра, 

подходящо за офис, ма-

газин, кантора и др.; тел.: 

0897 908 838

Давам под наем поме-

щение в идеален център 

за офис; тел.: 646 560

Давам помещения 

под наем; тел.: 0888 622 

789

Давам под наем га-

раж, помещението е под-

ходящо и за склад; тел.: 

0893 420 029

търСИ ПОД НАеМ  

Спешно търся гар-

сониера под наем; тел.: 

0887 019 188

търся под наем обза-

ведена гарсониера; тел.: 

0895 825 879

рАЗНИ ПрОДАЖБИ 

Продавам  спешно 

пиано; тел.: 644 529; 0888 

933 236 

Продавам сух дървен 

материал – орех; тел.: 

09319/35 11, 0898 718 

709

Продавам газов ре-

волвер (от Италия) с па-

трони и ракети,;  тел.: 

0884 611 578 

П р од а ва м  ва к у ум 

помпи за 100 крави – пъ-

лен комплект; тел.: 0893 

741 400

П р од а ва м  г ум е н а 

лодка – 150 лв.; тел.: 

0884 611 578

Продавам  фуражо-

мелка на трифазен ток, 

двигател 3,2 кВт/ч, цена 

– по споразумение; тел.: 

0886 638 788

Продавам чамов дър-

вен материал; тел.: 0888 

962 651

Продавам запазени 

два фотьойла – 100 лв., 

две разтегателни маси 

(трапезна и холна) – 80 и 

50 лв.; тел.: 606 831, 0897 

043 252

Продавам климатик, 

тенис маса, ел. мотори, 

лозарски колове; тел.: 

0887 462 136

Продава тръбна ме-

бел – сепаре, столове 

и маси, професионална 

кафе машина с две гнез-

да; тел.: 0884 927 063

търСИ, кУПУВА

купувам пластмасо-

ва рибарска лодка; тел.: 

0884 558 503

търся да закупя кан-

тар до 100 кг; тел.: 0889 

334 449 

рАБОтА

търся жена за работа 

с компютърни умения и 

шофьорска книжка; тел.: 

0878 626 291

търсим спешно пла-

сьори на вестници; тел.: 

606 347

Фирма търси шофьор; 

тел.: 600 518

търся работа за гле-

дане на възрастни хора 

и деца, за почистване на 

офиси, домове и апар-

таменти; тел.: 0896 643 

277

Обра зована  жена 

търси работа – гледане 

на болен,  чистене на 

офиси, домове, гледа-

не на деца; тел.: 0893 

921 445

УСЛУГИ 

Предлагам редовно 

и дистанционно обуче-

ние по английски език 

по програма; тел.: 0878 

590 774

евтини компютърни 

курсове, европейски сер-

тификати, обучение с ва-

учери; тел.: 600 381, 0882 

886 305, ecet-vidin.info

Възстановителен 

и лечебен масаж; тел.: 

0899 203 325

Превоз на товари до 

2 тона в цялата страна 

на най-ниски цени; тел.: 

0898 622 122

Изграждане и монтаж 

на промишлени и жи -

лищни ел. инсталации, 

достъпни цени; тел.: 0899 

203 325

топлоизолация, ал-

пинист; тел.: 0897 908 

386

Шпакловка, боядис-

ване, преградни стени от 

гипскартон, окачени тава-

ни, теракот, фаянс, мра-

мор; тел.: 0883 493 209, 

0896 010 382

Шпакловка, постно 

и блажно боядисване, 

фаянс, теракот - цени 

достъпни;  тел . :  0882 

406 658

АВтОМОБИЛИ

Продавам/Заменям 

Мерцедес С 220 CDI, 

2001 г., за гарсониера с 

доплащане; тел.: 0898 

718 710

Продавам Фолксва-

ген Пасат – комби; тел.: 

0888 622 789

Продавам Рено Лагу-

на в перфектно състоя-

ние; тел.: 0886 472 397

Продавам Фолксваген 

LT - 1500 лв.; тел.: 0895 

194 404, 0876 502 343

купувам автомобил 

до 700 лв.; тел.: 0892 

017 955

СеЛСкОСтОПАНСкА 

теХНИкА

Продавам трактор 

ДТ-75-В, булдозер с дъс-

ка и палметен плуг и 

косачка BCS; тел.: 0889 

207 517

Продавам дискова 

брана 3 м; тел.:  0896 

701 791

ДрУГИ

Б е з п л а т н о  я с н о -

в и д с т во  без  и з м а м и 

Заре 089131786, Рада 

0 8 8 1 3 4 0 2 8 0 ,  w w w .

gadatelki.dir.bg

Чисто ясновидство 

– изневери,  семейни, 

имотни, бизнес 191907, 

090019907 БТК, 0,96 лв./

мин., www.gadatelki.dir.

bg
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Нивото на Дунав

до600лв.

При км 790,20  - Ви-
дин нивото на Дунав е 
630 см., понижение с 22 
см.

При км 833,60 - Ново 
село -  574  см, понижение с 26 см.

Температурата на водата – 1,5°C.

Днес и в петък ще 
бъде предимно облач-
но, в петък ще се обра-
зуват и мъгли. Макси-
малните температури 
в четвъртък ще бъдат 
до -1°, в петък – до 2°С. 

Днес скоростта на вя-
търа е 1 до 2 м/сек., слънцето изгрява в 
08:03 ч. и залязва в 17:07 ч. 

В почивните дни ще има променлива 
облачност, температурите ще започ-
нат да се повишават. В събота макси-
малните ще бъдат до 5°, в неделя - до 
6°С.  

Съдбата на всяка една зодия в годината на Заека!

ПЛъХ 
Родени в: 1924, 1936, 1948, 1960, 

1972, 1984, 1996, 2008
Плъхове, пред вас се разгръща една 

наистина много спокойна година, която 
ще премине без особени сътресения и 
проблеми. Годината на Заека ще ви до-

несе много нови емоции и увеличаване на семейството 
с още един член - дете, внуче, снаха или зет. Разбира 
се, че не сте застраховани от проблеми в дома, рабо-
тата и с приятели, но всяко едно напрежение ще от-
мине без особени фаталистични последствия за вас. 
Въпреки равновесието на тази година ще успеете да 
създадете много успешни бизнес контакти, които ще ви 
помогнат за по- добра реализация. Всеки Плъх, който 
се занимава с частен бизнес и търговия, ще жъне ус-
пех след успех! Но не бива да се главозамайвате от ус-
пеха, които ви предстои, трябва много внимателно да 
следите оборотните си средства  през цялата година и 
да не се предоверявате.

ВОЛ
Родени в: 1925, 1937, 1949, 1961, 

1973, 1985, 1997, 2009
След тежката година на Металния 

Тигър тази на Заека ще бъде много по- 
благоприятна за вас. Все пак не бива да 

забравяте ценните уроци, които научихте от предход-
ната година. Бъдете внимателни с всякакъв вид капита-
ловложения. Възможни са финансови загуби! Конфли-
кти ще има както в работен план, така и в семейството. 
Здравето ви ще бъде сравнително добро. Грижете се 
за всички членове на вашето семейство, опитайте се 
да бъдете колкото е възможно по-дълго с тях. Анали-
зирайте събитията около вас, не спестявайте никому 
нищо и винаги изразявайте гласно своето мнение. Ва-
жното е да не поемате неоправдани рискове.

тИГър
Родени в: 1926, 1938, 1950, 1962, 

1974, 1986, 1998, 2010
Тигър, вибрациите на годината на 

Заека ви носят любов. Ще имате мно-
жество успехи в интимен план. Много 
положителни моменти и споделени чув-

ства ви очакват през 2011 година. Работата ви няма да 
изостане за сметка на интимния ви живот, дори напро-
тив може да получите повишение или да разраснете 
бизнеса си. Проблеми няма да липсват и те ще са част 
от ежедневието ви, но вече ще ги разрешавате много 
по-лесно и бързо от предходната година. Ако не сте 
удовлетворени от своята работа ще имате шанс да я 
смените. Късметът ще ви съпътства. За това може да 
си позволите определени хазартни игри, но не бива да 
се главозамайте, не се променяйте.

ЗАек
Родени в: 1927, 1939, 1951, 1963, 

1975, 1987, 1999, 2011
Заек, в годината на Заек, това  е ва-

шата година и ще се чувствате прекрас-
но. Ще имате успехи на всички фронтове 
- интимен, работен, финансов и т.н.. Пла-

нувайте и реализирайте всичко, което пожелаете през 
тази година, ще е ваше. Възможно е да възстановите 
финансови загуби от предходната година. Много нови 
контакти и възстановяване на стари, които отдавна сте 
забравили. Не бива да бъдете инертни през тази го-
дина, желателно е да вземете максималното, което ви 
се предлага. Умереността ще бъде вашия най-ценен 
и верен спътник. Трябва да намерите златната среда 
между разум и чувства, само така  ще може да се на-
сладите на успехите, които ви предстоят.

ДрАкОН
Родени в: 1928, 1940, 1952, 1964, 

1976, 1988, 2000, 2012
Спокойствието, което търсихте през 

предходната година ще бъде факт през 
2011. Около вас ще има хармония. Про-
блеми в семейството и в работен план 

бързо ще идват и още по-бързо ще отшумяват. Един-
ственият притеснителен елемент през новата година  
са възможни са проблеми от здравословен характер. 
Вие искате да постигнете нещо отдавна, но сте прека-
лено завладяни от тази цел и може би за това не мо-
жете да я реализирате. Обърнете внимание на своето 
семейство и близки приятели, те могат да ви помогнат 
напълно безкористно. Не се успокоявайте от мисълта, 
че годината на Заека е толкова добра за вас, трябва да 
действате - не стойте на едно място, за да можете да 
вземете максимално от нея.

ЗМИЯ
Родени в: 1929, 1941, 1953, 1965, 

1977, 1989, 2001, 2013
2011 година ще бъде невероятно 

благоприятна за всички Змии. Ще се 
радвате на множество успехи. Разбира 
се, ще имате и проблеми, но те ща са 

малки - незначителни и вие лесно ще ги преодолява-
те. Ще бъдете постоянно ангажирани със своите дела 
и ще ви остава все по-малко време за своите близки 
и роднини. Рядко ще се забавяте унесени в успеха си  
и печеленето на пари. Финансовото ви статукво чувст-
вително ще се подобри. Все пак запомнете, че парите 
ще идват и ще си отиват, трябва също така и да заде-
ляте по малко. Внимавайте, защото е много вероятно 
да ви подведат в нечисти сделки и да бъдете уличе-
ни след това. Не трябва да се опиянявате от късмета 
си, всичко зависи от вас и от усърдната ви работа. 
Възможно е тези, които в момента са безработни, да 
открият мечтаната от тях позиция.

кОН
Родени в: 1930, 1942, 1954, 1966, 

1978, 1990, 2002, 2014
През 2011 година всички представи-

тели на зодия Кон ще жънат уникално 
големи финансови успехи. Ще работите, 
дори прекалено много ще работите, но 

и ще печелите! Цялата година ще ви е ангажирана, 
няма да имате и минута свободно време. Рискувайте, 
инвестирайте, не се притеснявайте да мечтаете и да 
си поставяте наистина високи цели. Има голяма ве-
роятност да спечелите от ТОТО или друг вид игра на 
лотариен принцип, но все пак залагайте с мяра. Ин-
тимният ви живот ще бъде спокоен, възможно е да се 
сдобиете с нов член на семейството. Необвързаните 
ще имат шанс през годината на Заека да намерят сво-
ята половинка. Трябва да вземете максималното от 
тази година, която е благоприятна за обучение и обра-
зование. Разбира се, че няма да ви липсват и пробле-
ми, но вие ще ги разрешавате бързо и гъвкаво.

ОВЦА
Родени в: 1931, 1943, 1955, 1967, 

1979, 1991, 2003, 2015
Една доста ползотворна година е 

пред вас. Важното е вие самите да под-
редите нещата си и да вземете макси-

мално от това, което ви се предоставя. Все пак трябва 
да внимавате за подводни камъни, т.е. не бъдете пре-
калено самоуверени. 

Ще осъществите много социални контакти, които 
ще са полезни за вашата работа. 2011 година не е 
особено благоприятна за интимния живот на всички 
Овци - възможни са проблеми и неприятности. Трябва 
да внимавате какво и къде казвате, да  не създавате 
напрежение в дома. Здравето ви също ще е неста-
билно, не пропускайте профилактични прегледи. Като 
цяло трябва да се опитате да сте умерени през тази 
година, не бива да се хвалите и да разчитате само на 
себе си - работете повече в екип.

МАЙМУНА
Родени в: 1920, 1932, 1944, 1956, 

1968, 1980, 1992, 2004
Настъпва годината на стабилизация 

при всички Маймуни. Ще успеете да по-
стигнете желания синхрон както в работ-
ната сфера, така и в интимен план. 2011 

година ще ви предостави възможност да постигнете 
всичко, което сте желали стига да работите усърдно 
и да преследвате целите си постепенно. Много е ве-
роятно да получите неочаквана помощ от човек без 
да сте я търсили. Ще работите, ще печелите, но не в 
особено големи размери. Възможности за нови изяви 
и осъществяване на нови контакти, стига вие да го по-
желаете. През годината ще имате възможност да пре-
махнете напрежението, което ви съпътстваше през 
2010 г. Ще се наложи да се промените и самите вие, 
да приемате нещата по друг начин и така успешно ще 
вървите по пътя на успеха.

ПетеЛ
Родени в: 1921, 1933, 1945, 1957, 

1969, 1981, 1993, 2005
Петли, 2011 година е осеяна с под-

водни камъни! Ще се наложи постоянно 
да  следите нещата около вас, за да не 
се получават недоразумения и конфли-

кти. Много е вероятно да загубите средства, които на 
по-късен етап ще са ви нужни. Не бива да си позво-
лявате да работите и инвентирате сами - това за вас 
ще е година на екипната работа. Освен възможните 

неприятности в работен план то трябва да внимавате 
как контактувате със своите близки и приятели. През  
втората половина на годината е много възможно да 
поемете отговорност за член от семейството. Възмож-
ни са травми и здравословни неразположения. Като 
цяло годината не е ползотворна, дори напротив може 
да претърпите редица загуби, затова не бива да рис-
кувате и да започвате нови начинания.

кУЧе
Родени в: 1922, 1934, 1946, 1958, 

1970, 1982, 1994, 2006
Годината ще бъде много спокойна 

за всички представители на зодия Куче, 
може да се каже, че ще бъде и неопре-

делена. Ще имате възможност да стартирате нов биз-
нес и да се възползвате от всички благоприятни въз-
можности, които ви се предоставят. Желателно е да 
работите в съдружие и само с проверени хора. През 
2011 год. ще се наложи да направите равносметка на 
постигнатото до този момент. Ще разчитате на дипло-
мацията и скромността. Вие ще успявате да обърне-
те всичко в своя полза, но не е изключено да имате 
проблеми и неприятности, с които да не успеете да се 
справите. Интимният ви живот ще е доста напрегнат, 
много е вероятно да претърпите раздяла или развод. 
В цялостен план трябва да бъдете сдържани и да не 
използвате сила за постигането на своите цели.

СВИНЯ /ГЛИГАН
Родени в: 1923, 1935, 1947, 1959, 

1971, 1983, 1995, 2007
Глигани, може да поемете голяма 

глъдка въздух. 2011 година ще е съвсем 
различна от отминала 2010! Няма да 
имате грандиозни успехи, но определе-

но ще работите, ще печелите и ще сте удовлетворени 
от постигнатото. Новата година ще ви донесе прият-
ни срещи с приятели и близки, редица развлечения 
и положителни емоции. Насладете им се, почивайте 
активно, защото имате нужда от това. Възможно е да 
влезнете в неприятен спор с бивши и настоящи съ-
дружници, важното е да го прекратите навреме, неза-
висимо каква цена ще платите. Необвързаните пред-
ставите на тази зодия ще открият своята половинка, 
но преди това трябва да снижат леко огромните кри-
терии, които имат. След стреса на предходната годи-
на, през новата ще имате възможност да възстанови-
те баланса и хармонията около вас.


