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Посланикът на Кралство Норвегия  
г-жа Тове Скарстейн  посети Видин

Тоня Капсъзова с 
годишна награда 

"Сирак Скитник" на БНР 

Във вторник обявиха грипна 
епидемия във Видинско 

- Леле каква потребителска 
кошница! Как да вместя в нея 
моето народно кренвиршче?

Областната коми-
сия за борба с грипа и 
острите респиратор-
ни заболявания обяви 
грипна епидемия.

От понеделник пред лекарските ка-
бинети е стълпотворение от болни

Във вторник (25 яну-
ари) директорът на Ра-
йонния център по здраве-

опазване във Видин д-р 
Вилхелм Елисеев събра 
ръководителите на лечеб-
ни заведения в областта. 
След обсъждане на ситу-
ацията бе решено във Ви-
динско също да се обяви 
грипна епидемия.

На 17 януари заболя-
ваемостта бе 148 човека 
на 10 000 души населе-
ние, докато на 23-ти тя 
вече достигна 243. Епиде-
мичното ниво на заболя-
ваемостта във Видинска 
област е 277 на 10 000. 
Макар че сме малко под 
това ниво, още от края на 
миналата седмица се по-
каза, че заболяваемостта  
в  ранна детска и учениче-
ска възраст е най-висока. 
Събирайки информация 
от всички училища, се 
оказа, че на 24 януари 
има много висок процент 
на отсъстващи от учеб-
ните занимания. В 38-те 
училища във Видинска 
област средното отсъст-
вие е 26%, но в отделни 
училища отсъствията са 
35%, 44%, 55%, 64% и т.н. 

2043 година, водещата новина за деня:
"По сигнал на "Господари на Ефира", 

от "Директно с Карбовски" са арестува-
ли корумпиран политик, получил 15 години 
затвор след публичен процес в "Шоуто на 
Слави".

Европейският съюз поздрави България 
за перфектния синхрон между законодател-
на, изпълнителна и съдебна власт."

Пламен Стефанов поднесе в дар на Нейно превъзходителство г-жа 
Скарстейн картина с изображение на крепостта „Баба Вида”.       

Областният упра-
вител на Видин Пламен 
Стефанов и посланикът 
на Кралство Норвегия 
г-жа Тове Скарстейн се 
договориха да засилят 
контактите помежду си за 
насърчаване на партньор-
ството между североза-
падния български регион 
и скандинавската страна 
в социалната, търговска-
та и културната сфера. 
Тези аспекти на бъдещо-
то сътрудничество между 
Областна администрация 
– Видин и норвежкото 
посолство се откроиха по 
време на срещата меж-
ду областния управител 
и Нейно превъзходител-

В Деня на българ-
ското радио и Светов-
ния ден на средствата 
за масова информация 
(25 януари)  БНР връчи 
традиционните си го-
дишни награди на името 
на първия директор на 
националното радио Си-
рак Скитник. Наградата 
за принос в утвържда-
ване на регионалната 
тематика в програмите 
на БНР отиде при Тоня 
Капсъзова, която има 
37-годишна журналисти-
ческа кариера в БНР.  

Радиожурналист -
ката е изследовател и 
познавач на регионал-
ната култура и народоп-
сихология, работила е в 
националните програми 
„Хоризонт" и „Христо 
Ботев". Тя не просто до-
принася за утвърждава-
нето на най-новата реги-
онална радиостанция на 
БНР – Видин, но можем 
спокойно да я наречем 
неин вдъхновител.

В професионалната 

характеристика на Тоня 
Капсъзова е записано 
началото и развитието 
на много знакови пре-
давания. Започва като 
репортер и водещ на 
предаванията „Радио-
лик", „Срещи в сряда" и 
„Между обеда и вечеря-
та". Попълва с актуални 
интервюта всекидневни-
те рубрики на програма 
„Хоризонт" „Гласовете 
на деня" и „Телефонно 
интервю". Прави преки 
включвания и записва 
стотици човешки исто-
рии на хора с различни 
професии, които пеят, 
свирят и танцуват на на-
ционалните фолклорни 
фестивали в Копривщи-
ца, Рожен и Предела. 
Три години води първото 
си авторско репортерско 
предаване „Пъстър хо-
ровод". Документалните 
й разкази звучат в „Земя 
и хора" и „Петък вечер 
на село" по програма 
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ство, която се проведе 
във Видин на 25 януари 
по покана на Пламен Сте-
фанов. Това бе и първото 
посещение на г-жа Скар-
стейн в града ни.  

В срещата участваха 
заместник – областните 
управители Елка Георги-
ева и Любомир Низамов, 
Иван Тенев, сътрудник по 
въпросите на културата в 
посолството на Норвегия, 
Виолета Нешева, архео-
лог към НАИМ при БАН, 
Кирил Арнаутски, предсе-
дател на фондация „Созо-
пол” и арх. Любомир Ста-
ниславов.    

Тове Скарстейн изра-
зи подчертан интерес към 
идеята за реставрация 
на  видинската синагога 
и крепостта „Баба Вида”, 
след като областният уп-
равител я запозна с про-
ект за облагородяването, 
поддържането и популя-
ризирането на тези забе-
лежителни паметници на 
културата на старопрес-
толния град.   

„Имате огромен по-

тенциал да развивате 
културен туризъм, още 
повече това съвпада с 
желанието на българско-
то правителство в тази 
посока”, каза норвежкият 
посланик, като обърна 
внимание на нуждата от 
подобряване на инфра-
структурата и популяри-
зирането на ценните кул-
турни паметници.  

Тя съобщи, че през 
тази година ще стартира 
норвежка програма, по ко-
ято за България ще бъдат 
осигурени 127 милиона 
евро. Нейно превъзходи-
телство изрази надежда, 
че област Видин ще съ-
умее да подготви добри 
проекти, с които успешно 
да кандидатства по тази 
грантова схема. 

Освен по проекти за 
опазване на културно–ис-
торическото наследство и 
развитието на културния 
туризъм, Пламен Сте-
фанов и Тове Скарстейн 
обсъдиха възможностите 
за засилването на бизнес 
– контактите и насърчава-
нето на търговския обмен 
между област Видин и 
норвежки региони. Нейно 

превъзходителство изра-
зи готовност да съдейст-
ва на областната админи-
страция за продължаване 
на контактите й с потен-
циални норвежки инвес-
титори, които неотдавна 
бяха установени при по-
сещение на видинска де-
легация в Берген.   

„Норвежкото посол-
ство реализира т.нар. 
програма „близки срещи” 
за сближаване на бизнес 
средите от двете страни”, 
каза Нейно превъзходи-
телство, като уточни, че 
отскоро в посолството е 
назначен търговски пред-
ставител по тези въпро-
си.  

Тове Скарстейн пода-
ри на видинската библио-
тека „Михалаки Георгиев” 
книги на норвежки автори, 
издадени у нас. 

Областният упра-
вител поднесе в дар на 
своя гост картина с изо-
бражение на крепостта 
„Баба Вида”, като изрази 
надежда, че следващия 
път, когато Нейно превъз-
ходителство гостува във 
Видин, ще види завършен 
проектът за двата истори-

чески обекта.   
В края на визитата си 

посланикът на Норвегия 
отдели време за среща 
с Видинския митрополит 
Дометиан и за посещение 
на видинската синагога и 
средновековния замък.  
Видинският митрополит 
Дометиан в своето обръ-
щение към Нейно пре-
възходителство изтъкна 
радостта си от тази висо-
ка среща и подчерта, че 
това за Видин и региона 
е една чест и уважение, 
а и знак за оценяване на 
културния, духовния и 
социален ресурс, който 
свидетелства и благопри-
ятства взаимни контакти 
и приятелство.

Митрополит Домети-
ан като домакин и архи-
пастир поднесе подарък 
на г-жа Скарстейн, икона 
с образа на Пресвета Бо-
городица, книгата "Лето-
писи на Българската пра-
вославна църква", както и 
червено вино, символ на 
Видин и региона.

От своя страна г-жа 
Тове Скарстейн благо-
дари за топлото посре-
щане и милите думи и 

каза, че занапред тя ще 
бъде приятел на Видин и 
светата митрополия и ще 

съдейства всячески за 
благото и просперитета 
на този край.

Без (авариен) изход

Има и две училища с по-
нисък от 26-те процента: 
училището в Чупрене и 

това в Горни Лом.
Ако съобщените от 

общопрактикуващите 
лекари брой на болните 
в петък е 24, то в поне-
делник те са 65, т.е. има 
почти трикратно увеличе-
ние само през почивните 
дни. От понеделник пред 
кабинетите е стълпотво-
рение от болни. Така че 
де факто ние сме в епи-
демична обстановка.

„При нас има ряз-
ко увеличение на по-
викванията, свързани с 
вирусни респираторни 
заболявания, съобщи 
д-р Любомир Виденов, 
началник на Спешния 
център. - Само във фи-
лиалите са по 5-6 на де-
журство, а във Видин по 
над 20. Имаме необходи-
мите антивирусни препа-
рати”. 

"Спешна помощ" е 
най-големият потребител 
на антивисусни средства 
и са получили такива още 
от октомври м.г., като те 
са раздадени на над 330 
пациенти. Резерв на не-
обходимите препарати, 
борещи грипа, в РИОКОЗ 
има  достатъчен (по над 
1000 дози от всеки вид).

На срещата бе изра-
зено съжаление, че част 
от общопрактикуващите 
лекари не са били много 
склонни към вземането 
на тези препарати. 

- Някои от тях се 
съмнявали, че може да 
има странични ефекти 
при ползването им от 
болните пациенти, казва 
д-р Цветанова, оглавя-
ваща Дирекция ”Надзор 
на заразните болести”. - 
Но като ги питам "Какъв 

страничен ефект наблю-
давате?", те отговарят: 
"Абе, ние не сме давали 
тези средства, ама други 
така казват". Това е несе-
риозно.

От изпратените през 
октомври в лаборатори-
ята в София 20 проби, 
няма нито един случай на 
грип. До петък (28 януа-
ри) всеки от лекарите, ко-
ито имат съмнения може 
да предаде материала в 
РИОКОЗ, за да бъдат из-
пратени нови проби. 

„Дано нямаме смър-
тен случай, казва д-р Иво 
Илиев, управител на МЦ 
„Св. Иван Рилски”. До 
края на седмицата не се 
очаква да спадне заболя-
ваемостта. Дори обратно 
- в петък ще е апогеят, а в 
понеделник ще бъде ад!"

Ситуацията по повод 

бума на респираторни за-
болявания бе определена 
на срещата като твърде 
сериозна. Така от втор-
ник бе обявена грипната 
епидемия във Видинска 
област с пълната гама от 
мерки, които трябва да 
се предприемат.

До следващия втор-
ник (1 февруари) са 
спряни плановите опе-
рации, свижданията в 
болниците; затворени са 
женските и детските кон-
султации, прекратени са 
и останалите профилак-
тични дейности. 

От РИОКОЗ призоза-
ват родителите да заси-
лят контрола над децата 
си, като не позволяват 
излизането им на силно 
оживени места – диско-
теките и големите мага-
зини. 

Посланикът на Кралство Норвегия  г-жа Тове Скарстейн  посети Видин

Във вторник обявиха грипна епидемия във Видинско 

НВП митрополит Дометиан посреща Нейно 
превъзходителство г-жа Тове Скарстейн.

Според д-р Цветанова, оглавяваща Дирекция 
”Надзор на заразните болести” (вляво на сним-
ката)  РИОКОЗ - Видин разполага с достатъчни 
количества от необходимите антивирусни пре-
парати.

Всеизвестен факт е, 
че Северозападния ре-
гион е с най-лошите ико-
номически показатели в 
страната. Високите нива 
на безработица са осо-
бено голям проблем в 
малките населени места, 
където рядко се намира 
препитание извън земеде-
лието и животновъдство-
то. Малкото останали по 
тези места предприятия 
са единствената възмож-
ност на местните хора да 
получат работа. Липсата 
на алтернативи позволя-
ва на предприемачите да 
злоупотребяват с факта, 
че са единствения работо-
дател в местността. 

Такъв е случаят и със 

завода за унищожаване 
на военни боеприпаси 
„Миджур”. Локализиран в 
близост до старопланин-
ското село Горен Лом за-
водът е единственият ре-
ален икономически субект 
в селото. За последните 8 
години 12 от работниците 
в завода са претърпели 
тежки наранявания, а дру-
ги двама са починали в 
следствие на инциденти, 
случили се в „Миджур”. По 
различни данни съществе-
но важни предписания за 
методологията на работа 
в завода са заобикаляни 

или директно игнорирани. 
В резултат- местните хора 
са постоянни заложници 
на страха си или да оста-
нат без работа, или да по-
страдат, докато се трудят. 

Последният инцидент 
датира от преди близо 
година, тогава на 3-ти 
февруари, 2010-а година 
около 18,10 ч. в едно от 
халетата възниква пожар. 

След неуспешен опит 
пожарът да бъде загасен, 
30-те души, които са били 
на смяна, са евакуира-
ни. В 19,25 часа, докато 
напускат територията на 

завода с кола, последните 
четирима от тях са зас-
тигнати от ударната въл-
на на взрива. Най-тежко 
е пострадал технологът 
на „Миджур” Емил Лукин, 
който в този момент не е 
на работа. Когато разбира 
за пожара Лукин тръгва 
веднага към мястото. Из-
вежда колегите си навре-
ме, но след като излизат 
от портала на завода и се-
кунди преди да се отдале-
чат на безопасно разстоя-
ние, става първият взрив. 
В този момент Лукин по-
глежда встрани по посока 

на взрива, взривната въл-
на пръсва страничното 
стъкло на автомобила, в 
който са мъжете и парче-
тата се забиват в очите 
му. След проведеното ле-
чение се установява, че 
той е загубил 80% от зре-
нието си.  

Работилият 24 години 
в предприятието Гълъб 
Гълъб описва по прост, но 
показателен начин усло-
вията за работа в завода: 
„Горе е пропаднала рабо-
та… Значи на пожарни-
те табла нищо няма… В 
двора е разхвърлян тро-

тил…". 
В близко време се оч-

аква решението на Видин-
ския окръжен съд, което 
да посочи виновните за 
инцидента. Дано както и в 
предходни години реално 
отговорните фактори, т.е. 
ръководството не излезе 
за пореден път „сухо от 
водата”.

Казусът е от голямо 
значение, както за мест-
ните хора, така и за цяло-
то ни общество, защото 
изходът му ще даде сиг-
нал доколко човешкото 
здраве и живот са защи-
тени от алчността на „биз-
несмените”.
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РЗОК – Видин в процес на сключване на новите договори О  Б  Я  В  Л  е  Н  И  е
ОБЛАСтНА ДИрекЦИЯ  „ЗеМеДеЛИе”
гр. Видин, ул.” рибарска” №12, ет. 2

ОБЯВЯВА кОНкУрС
за длъжността: „НАЧАЛНИк” на Общин-

ска служба по земеделие – Грамада

I. Минимални и специфични изисквания 
за заемане на длъжността „Началник” на Об-
щинска служба по земеделие:

1. Образование - висше
2. Минимална образователна степен – бака-

лавър
3. Минимален професионален опит – 5 годи-

ни в област или области, свързани с  функционал-
ните задължения на длъжността, или придобит ІІІ 
младши ранг

4.  Знания
- да познава и правилно да прилага норма-

тивната уредба, свързана с дейността  на общин-
ската служба; 

- знания, свързани с познаване и ползване на 
нормативни актове при изпълнение на задачите в 
рамките на длъжността: познаване на Закона за 
Животновъдството, ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ, 
ППЗВСГЗГФ, Закон за арендата в земеделието, 
Закон за опазване на земеделските земи; Закон 
за подпомагане на земеделските производители; 
Наредба № 3 за регистрация на земеделски про-
изводители, Наредба №49/05.11.2004 г. за под-
държане на картата на възстановената собстве-
ност, АПК, ЗОП, Закона за държавния служител, 
Устройствения правилник на ОД”Земеделие” и 
други свързани с работата и преките задължения, 
произтичащи от заемане на длъжността. 

- да познава спецификата на работата и 
вътрешно-нормативните документи – правилни-
ци, инструкции и процедури, които се отнасят до 
успешното изпълнение на длъжността; 

- да познава нормативната уредба, свързана 
със задълженията на държавен служител.

5.  Умения и компетентности:
- компютърна грамотност – MS Office – MS 

Word, MS Excel; Power Point; Internet;
- управленски подход при решаване на зада-

чите;
- способност да планира, организира и кон-

тролира собствената си работа;
- работа в екип;
- инициативност;
- стремеж към успех и желание да развива 

собствения си потенциал;
6. Кандидатите да отговарят на условията на 

чл. 7 от Закона за държавния служител.
7. Минималният размер на основната запла-

та за длъжността „Началник” на Общинска служ-
ба по земеделие - Видин е 580,00 лева.

II. Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест; 
- интервю;
III. Необходими документи за кандидат-

стване:
- заявление за участие в конкурса – по обра-

зец /Приложение № 2 към чл.17, ал.1 на Наред-
бата за провеждане на конкурсите за държавни 
служители, ДВ бр.6/23.01.2004 г.;

- декларация от лицето, че е пълнолетен бъл-
гарски гражданин, не е поставен под запрещение, 
не е осъждан за умишлено престъпление от общ 
характер на лишаване от свобода и не е лишено 
по съответен ред от право да заема определена 
длъжност;

- копия от документи, за придобита образо-
вателно-квалификационна степен, допълнителна 
квалификация и правоспособност;

- копие от документите, удостоверяващи про-
дължителността на професионалния опит или 
придобития ранг като държавен служител.

IV. Срок за подаване на документите: 14 ка-
лендарни дни от публикуване на обявлението.

V. Място на подаване на документи-
те: Областна дирекция “Земеделие”– Видин, 
ул.”Рибарска” №12, ет.2, ст. № 6.

VI. Общодостъпно място, на което ще се 
публикуват списъци или други съобщения 
във връзка с конкурса: Информационното таб-
ло на Областна дирекция “Земеделие” – Видин, 
ул.”Рибарска” №12, ет.2 и Общинска служба по 
земеделие – Грамада.

Казва пред в. „НИЕ” 
Марко Петров, кметът 
на Община Кула, който 
преди дни продаде общин-
ска селскостопанска земя 
по 1200 лева на декар

Продължава от 
миналия брой

„НИЕ”: Казахте, че 
за Община Кула нова-
та година започва оп-
тимистично?

Петров:
Да, започваме с оп-

тимизъм. Смятам, че ако 
през 2011 година в Об-
щина Кула се спазват ос-
новните правила и про-
дължи да се работи така 
отговорно, прозрачно и 
честно, както и досега, то 
тя ще приключи успешно. 
Формулата е – финансо-
ва дисциплина. 

Ето и сега имаме об-
ществена трапезария, 
която със спечелен про-
ект започна още 2009 и 
2010. Продължаваме и 
през 2011 година, като 
обслужваме с нея 35 
човека. Не е за повече, 
защото бяха нужни сред-
ства за транспорт, а ние 
изпитвахме притеснение 
дали в края на м.г. няма 
да стане така, че прави-

телството да редуцира 
още бюджетите на общи-
ните. 

„НИЕ”: Какво се 
случва с плановете Ви 
за реконструкция на 
централната градска 
част? Защото по този 
проект и при Вас, как-
то при ключови проек-
ти и за другите общи-
ни в областта, имаше 
обжалване на избора 
на изпълнител. 

Петров: Преди около 
две седмици подписахме 
договор с фирмата из-
пълнител за реконструк-
ция на централната град-
ска част. Предоставихме 
навреме цялата докумен-
тация, която мина през 
тирадата на обжалвани-
ята и Върховния админи-
стративен съд потвърди 
решението на нашата ко-
миися. Надяваме се, че 
в края на март, начало-
то на април ще започне 
същинската дейност по 
проекта, който е на стой-
ност 1 200 000 лева.  

„НИЕ”: В какво се 
състои реконструкци-
ята?

Петров: Ремонтните 
дейности ще обхванат ул. 
"Възраждане". Една част 
от нея е реконструирана, 

в която със собствени 
средства ние изградихме 
(където е нужно) и под-
менихме водната и кана-
лизационна система. 

Ще се подменят тро-
тоари, бордюри и ще се 
преасфалтира. С това 
ще приключим централ-
ната градска част, която 
ще придобие по-прести-
жен вид. Важно е, защо-
то тук са концентрирани 
и офиси на малките фир-
ми, училище, читалище, 
дирекциите „Социално 
подпомагане” и „Бюро по 
труда”, Общината. Всъщ-
ност тази улица дава 
първото впечатление за 
нашия град на хората, 
които го посещават. 

И други улици, раз-
бира се, се нуждаят от 
такива ремонти, но мога 
да кажа, че в последните 
години ние направихме 
един бум в уличната ин-
фраструктура (от 29 ки-
лометра улици, ние сме 
ремонтирали основно 
половината). И тези ре-
монти са правени след 
подмяна и изграждане 
на канализация и водни 
инсталации. Искаме да 
знаем (като сме вложили 
средства), че няма да се 
връщаме към частични 

ремонти на тези улици 
поне за 5 години. А вло-
жихме доста средства 
- само по САПАРД 1 860 
000 лева, а от останали 
програми още близо 5 
млн. лв. Уличната ин-
фраструктура за нас бе 
приоритет, защото бе в 
окаяно състояние. И мно-
гократно в предизборни 
кампании кандидатите 
поемаха ангажименти за 
ремонти на основните 
улични артерии в града, 
но поради липсата на 
финансов ресурс не се 
успяваше. Точно поради 
тези причини, повечето 
средства, които сме спе-
челили по оперативните 
програми, сме вложили 
в уличната инфраструк-
тура. 

разговора води 
ВЛАДИМИр Савов

от стр. 1w
„Христо Ботев".

В публицистичните 
й предавания навлизат 
пълнокръвно новите й 
герои - бесарабските 
и банатските българи. 
Като отговорен редак-
тор на „Кореспондент-
ска мрежа" в програма 
„Хоризонт" пътуващият 
репортер Тоня Капсъ-
зова седем години ко-
ординира и обучава 30 
души как да отразяват 
всекидневно в ефира 

реалната картина от жи-
вота извън официозната 
информация.

По-късно репортер-
ският й дух я отвежда 
отново там, където тъй 
нареченият „малък" чо-
век никога не влиза в 
големите новини. Съз-
дава блестяща докумен-
талистика, която обо-
гатява съдържателно 
и жанрово предавания 
като „Добър ден", „Утро" 
и авторското „Изгрев" на 
програма „Христо Бо-
тев". 

Тоня Капсъзова с 
годишна награда 

"Сирак Скитник" на БНР 

П о  с в е т а  и  У. . .  В и д и н
Бюджет ‘2011 в неизвестност 

Общинският бюджет за 2011 година „изпада в 
неизвестност”. До друг извод едва дали би могло 
да се стигне, като се вземе предвид проведеното 
преди дни “публично” обсъждане на неговия про-
ект. „Обсъждането” бе истинска класика - на него се 
събраха служители от администрацията, нямаше 
особени разисквания. Тези дни дори общинските 
съветници не бяха запознати с бюджета, а обеща-
нието на общинската пресслужба, че „числата” ще 
бъдат представени на медиите, не бе изпълнено.  

Приемането на бюджета, което по закон тряб-
ва да се случи в срок от 45 дни след приемането 
на републиканския, позакъснява. За сметка на това 
пък съветниците на заседание на 31 януари ще се 
занимаят само с промени в наредбите за месните 
данъци, такси и цени на услуги. Каква ли изненада 
ни готви с тези промени общината?

Нека припомним и на съветниците, че ако не 
приемат бюджета навреме, няма да могат да си по-
лучават възнагражденията. Колегите им от Брегово 
са истински пример за това. 

Всичко зависи от финансовата дисциплина

В РЗОК – Видин е съз-
дадена организация, за да 
протече нормално и на-
временно сключването на 
новите договори с изпъл-
нителите на медицинска 
помощ, съобщават от Каса-
та. Сформирани са четири 
комисии – за изпълнители-
те на първична извънбол-
нична помощ, за специа-
листите от  доболничната 
помощ, за болниците и за 
стоматолозите. Процесът 
започна след обнародва-
нето и влизането в сила на 
Националните рамкови до-
говори за 2011 година – за 
медицински и за дентални 
дейности. 

Очакванията ни към 

изпълнителите на меди-
цинска помощ се оправда-
ха по отношение на това, 
което се изисква от тях, 
като подготовка за сключ-
ване на договор с Касата, е 
записано в  съобщение на 
РЗОК. Всички стоматолози 
в областта са подали сво-
ите документи и предстои 
самото сключване на дого-
ворите, което ще се реали-
зира тези дни и ще позволи 
те да отчетат дейността си 
за месец януари навреме. 

Въпреки създадена-
та организация, процесът 
по сключване на новите 
договори за 2011 годи-
на, за да могат лекарите 
да обслужват нормално 

своите здравноосигурени 
пациенти, протича сравни-
телно бавно при лекарите 
– специалисти и особено 
при личните лекари, съ-
общават от РЗОК. Това се 
случва поради независещи 
от Здравната каса обсто-
ятелства, се казва още в 
съобщението. От РЗОК оч-
акват съдействие от страна 
на Районната колегия на 
Българския лекарски съюз, 
РЗИ и ръководствата на 
болниците. Стремежът на 
екипа на Районна здравно-
осигурителна каса – Видин 
е процесът по сключване 
на новите договори, с които 
ще се обезпечи медицин-
ската грижа за здравнооси-

гурените от област Видин, 
да приключи в началото на 
месец февруари, подчер-
тават от Касата.

НЗОК и Българският 
лекарски съюз са единни 
в позицията си, че двете 
договарящи страни не са 
правили каквато и да било 
промяна, компромис или 
корекция извън законоус-
тановените параметри. До-
говорените клинични пъте-
ки са в пълно съответствие 
с изискванията, заложени в 
медицинските стандарти и 
определените нива на ком-
петентност в наредбите на 
Министерството на здраве-
опазването, се казва още в 
съобщението.
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“Лайънс клуб Видин” почисти Синагогата

НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУрИтеЛеН 
ИНСтИтУт

 ОБЯВЯВА кОНкУрС
по документи, писмен изпит и интервю

за длъжността “Директор, районно управле-
ние “Социално осигуряване” – гр. Видин

Изисквания към кандидатите:
1. да имат завършено висше образование – 

степен “магистър”; 
2. да имат най-малко пет години управленски 

опит  в една от следните области: социално осигу-
ряване, икономическа дейност, право, данъчна ад-
министрация и  администрация на изпълнителната 
власт; 

3. да не са осъждани за умишлено престъ-
пление от общ характер, освен ако не са реабили-
тирани.

Необходими документи: 
заявление,  автобиография, копие от докумен-

ти за трудов, служебен или осигурителен стаж, ко-
пие от диплома за завършено висше образование, 
копие от удостоверение за правоспособност за уп-
ражняване на конкретна професия, свидетелство 
за съдимост. 

Срок за подаване на документи- до 28.02.2011 
г., което е 1 месец от датата на публикуване на обя-
вата, съгласно чл. 91, ал. 2, т.3 КТ.

Документи на кандидатите, отговарящи на 
изброените изисквания, ще се приемат лично или 
чрез изрично упълномощено от него лице  в ЦУ на 
НОИ с адрес: гр. София, 1303, бул. “Ал. Стамболий-
ски” 62-64, ГД “ЧРОПИАСД”, отдел “УЧР”, стая 406 
Регистрацията на документите ще се извършва в 
отдел “Документно-информационни дейности “, ЦУ 
на НОИ, стая 319. Справки на тел. 02/ 926-1428 или 
02/ 926-1422.

класираният кандидат на първо място следва 
да представи: декларация, че е съгласен да бъде 
проведено проучвано за достъп до класифицирана 
информация ниво “секретно” съгласно чл. 37 ЗЗКИ; 
декларации по чл. 5 и по чл. 12, т. 2 ЗПУКИ и акту-
ално свидетелство за съдимост. 

При постъпване на работа служителят не 
може да е собственик или съдружник в търговско 
дружество, едноличен търговец или член на непер-
сонифицирано дружество; не може да участва в 
управителни и контролни органи на търговски дру-
жества.

От ръководството 
на НОИ гр. София

р е П У Б Л И к А    Б ъ Л Г А р И Я
НАЦИОНАЛеН 

ОСИГУрИтеЛеН 
ИНСтИтУт

Шега насериозно
Лъвовете от 

„Lions club Vidin” без-
препятствано не 
само влязоха в тере-
на на Синагогата, ами 
и изсекоха с шумни 
резачки двайсетго-
дишни дървета, с ба-
гери изгребаха всичко 
наоколо и вътре, а с 
камиони го изнесоха. 
И през цялото време 
не се яви нито един 
служител от охра-
нителната фирма на 
Кочо Кочев, на която 
кметът на Видин 
подписа договор да 
плаща луди пари, уж 

за да пази денонощно 
еврейската развали-
на. Да не напомняме, 
че толкова време 
никой не пречеше ни 
най-малко Синагога-
та да е публичното 
свърталище на нар-
комани.  

Може би сега от-
ворената гледка към 
Синагогата ще даде 
възможност и видн-
ската прокуратура 
да види, че плащана-
та от кмета охрана 
на необщинския имот 
си е чиста проба да-
лавера.

В началото на сед-
мицата вицепрезиденти-
те на „Лайънс клуб Ви-
дин” Емил Тошев, Калин 
Танчев и говорителят на 
клуба Павел Паунов раз-
казаха за това как видин-
ските „лъвове” почистиха 
Синагогата. 

калин 
танчев:

Това е 
п а м е т н и к 
на култура-
та. Заедно 
със сграда-
та на мит-
р о п о л и я т а , 
с джамията 
и крепостта 
“Баба Вида” 
те красят на-
шия град и са 
нашето лице 
пред общест-
веността и 
гостите на 
Видин. Сина-
гогата беше 
в много зане-
марено със-
тояние, което 
с ъ з д а в а ш е 
лошо впечат-
ление, беше свъртали-
ще на наркомани, без-
домници и криминално 
проявени хора. 

Съвместно с орга-
низацията  на евреите в 
България “Шалом” рабо-
тим по различни проек-
ти. Техен представител 
- д-р Александър Оскар 
- участва в наш проект 
по скрининг тестове и 

проверка за наличие на 
очни заболявания при 
деца от детските гра-
дини на територията на 
Община Видин. Заедно 
с „Шалом” участвахме 
в предновогодишното 
дарение на памперси и 
пасатори, които са не-

обходими за 
отглеждането 
на децата от 
„Дом майка и 
дете”.  Тога-
ва възникна 
и идеята за 
п оч и с т в а н е 
на Синагога-
та. Участваха 
по-голямата 
част от ла-
йънс члено-
вете. Имаше 
и достатъчно 
механизация, 
осигурена от 
наши члено-
ве.  

Павел 
Паунов: 
Дейността на „Ла-

йънс клуб Видин” е доста 
широка. Миналата година 
стартирахме три здравни 
проекта, от които очаква-
ме окончателен резултат. 
Това бяха скрининг те-

стове за деца с очни за-
болявания, с гръбначни 
изкривявания и с диха-
телни  проблеми. С тези 
проекти практически ние 
заместваме държавата 
и общината  в полза на 
тези деца, защото знае-
те, че 20 години никой не 
се грижи за тях. В тази 
година е заложено, с по-
мощта на наши приятели 
от Лайънс движението, 
да бъде увеличен обхва-
тът на тези здравни дей-
ности. 

Основният проблем, 
с който се бори Лайънс 
движението, е слепота-
та. Бяхме избрали само 
една група, а сега иска-

ме да вклю-
чим колкото 
може повече 
деца в тази 
профилактика 
- между 1500 
и 2000  - и тех-
ните родители 
да осъзнаят 
здравните им 
проблеми. Съ-
щ е в р е м е н н о 

ще подпомогнем 
лечението на 
децата с откри-
ти такива забо-
лявания. 

емил 
тошев: 

Ние чрез 
тези проекти 
искаме да под-
тикнем общест-
веността към 
подобни дейст-
вия. Защото 
почистването 
на Синагогата 
трябва да бъде 
последвано от 
изчистването 
на други кул-
турни памет-
ници. Лайънс 
движението е 
благотворител-
на организация, 

това е група от приятели, 
които се опитваме по ня-
какъв  начин да вдигнем 
хората, да ги събудим и 
да ги накараме да бъдат 
по-милостиви, по-добри 
към ближния в името на 
бъдещия по-добър живот 
в нашата държава. 

Ние не сме полити-
ческа организация. При 
контакта с еврейската 
организация те ни под-
крепиха в идеята за да-
ряване на памперси, а 
след това за благодар-
ност изчистихме Сина-
гогата. Ако БСП утре ни 
даде един камион пам-
перси, ние пак ще ги да-
рим и ще почистим друг 
паметник. Стремим се с 
тези добри дела да под-
тикнем обществото да 
мисли, че живеем в на-
шия си дом и да го ува-
жаваме. 

Аз за себе си отчи-
там, че сгрешихме като 
сега обявяваме какво 
сме свършили. Целта на 
нашите действия са да 
подтикваме обществото. 
Затова би трябвало да 
показваме нашите про-

Представители на “Лайънс клуб Видин” - Емил Тошев 
(вдясно), Калин Танчев (в средата) и Павел Паунов (вляво) 
представиха дейността на клуба през м. г., както и идеи-
те си за 2011 г. 

екти предварително. Аз 
си мисля, че за Сина-
гогата, като символ на 

Видин, милеят стотици 
хора и много от тях щяха 
да дойдат да видят как-
во се случва. Целта ни е 
не да отчетем колко лева 
сме похарчили за по-
чистването - имали пари, 
похарчили ги, ще кажат 
някои - а да ангажираме 
повече съидейници. 
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Анатоли Радославов ще представлява Видин на 
Световните летни игри на Спешъл Олимпикс

СК по тенис на маса „Бдинци-2000” се утвърди в елита на страната

„Видабаскет” се 
наложи над НСА

XXXII Мемориал "17 Партизани" - Макреш

Управителният 
съвет на Спешъл 
Олимпикс България 
предостави на Ви-
дин квота за едно 
момче за отбора 
по теннис на маса. 
Жребият се извър-
ши между регистри-
раните атлети - уче-
ници със специални 
образователни по-
требности, навър-
шили 8 години до 
01.06.2011 година. 
Целта на жребия 
е да се даде равен 
шанс на учениците със 

специални образователни 
потребности да  участват 

в международни 
състезания.

Името на ви-
динското момче бе 
изтеглено на жре-
бий от заместник-
кмета на община 
Видин Борислав 
Ванков. Да пред-
ставлява Видин на 
Световните летни 
игри на Спешъл 
Олимпикс, които 
ще се проведат в 
гръцката столица 
Атина в периода 

20 юни – 4 юли 2011 
г., се падна на Анатоли 

Радославов. Анатоли е на 
15 години, ученик в СОУ 
„Любен Каравелов” – Ви-
дин и ще се състезава за 
България в спорта тенис 
на маса. Като първа ре-
зерва бе изтеглено името 
на Мартин Петров – уче-
ник в пети клас в СОУ 
„Христо Ботев” – Бело-
градчик. 

На тегленето на жре-
бия присъства Емил Ива-
нов – представител на 
Спешъл Олимпикс. 

Общинска 
пресслужба

Н а 
22 януа-
ри 2011 г. 
в Макреш 

р е к о р д е н 
брой от 20 отбора взеха 
участие в традиционния 
шахматен мемориал "17 
партизани" в с.Макреш, 
който се провежда вече 
за 32-ри пореден път. 
Организатори са Общи-
на Макреш и ШК "Най-

ден Войнов".
Турнирът спечели 

сръбски отбор от Зайчар 
в състав: Стефана Ми-
лутинович, Бранислав 
Тошич и Чеда Вранянац. 

На второ и трето 
място останаха отбори-
те „Бдин”- Видин с водач 
м.с. Ивайло Тодоров и 
„Партизани” - Макреш 
с водач Мирослав Мил-
чев.

Шахматен клуб 
"Найден Войнов" награ-
ди първите 3 отбора от 
неградирани състезате-
ли: "Ботев" - Грамада - I 
място; "Калафат" - Румъ-
ния - II място и "Вихър" - 
Винарово - III място.

При класирането по 
дъски първите места 
на първа, втора и трета 
дъски оглавиха съот-
ветно: Ивайло Тодоров, 

Бранислав Тошич и Ме-
тоди Захариев.

След турнира Общи-
на Макреш почерпи учас-
тниците с топла храна и 
домашно вино и всички 
си тръгнаха доволни 
с твърдото намерение 
след точно една година 
отново да се включат в 
отборното първенство.

евтим 
Стефанов

„Видабаскет” се на-
ложиха над Национална 
спортна академия (НСА) 
в мач от мъжката „А” гру-
па. Гостувайки в залата 
на НСА - София  те  за-
писаха четвъртата си по-
редна победа. Тя дойде 
при резултат 96:77.

Много силен мач 
за победителите изи-
гра Юлиян Колев, който 

вкара 23 точки и хвана 5 
борби. С по 16 точки се 
включиха Бойко Панга-
ров-младши и Янко Ян-
ков, а с 15 плюс 10 борби 
за дабъл дабъл завърши 
Теодор Киров. 

В следващия кръг - 
30 януари, неделя, „Вида-
баскет” ще бъде домакин 
на „Академик”- Пловдив. 
Срещата е от 17.00 часа.

♦ Имената на шампионките и носителките на медали от 
националните първенства Мария Симеонова, Анна-Мария 
Кирилова, Александра Ангелова се произнасят с уважение

♦ Треньорът Петър Панков е един от малкото видински 
наставници, който има отбор в „А” национална група за 
жени 

♦ Международни състезания, турнири в зала „Фестивал-
на”, в Ниш, Зайчар и Неготин обогатяват спортния кален-
дар на видинските състезатели по тенис на маса

♦ Вече имаме и шампионка на Гьотеборг, Швеция – Мария 
Симеонова, която запази лиценза си като състезател на 
клуб „Бдинци-2000” и на националния отбор за кадети

Само за десет годи-
ни спортен клуб по тенис 
на маса „Бдинци-2000” 
се утвърди като водещ в 
страната, особено в на-
правлението за девойки и 
жени. Старши треньорът 
и президент на клуба Пе-
тър Панков, заедно със 
съпругата си Галя, запо-
чна много ентусиазирано 
тренировъчната и състе-
зателна дейност във фо-
айето на спортната зала. 
За едно десетилетие през 
тяхната школа преминаха 
над 150 млади таланти.

Успехите на 
девойките Мария 
Симеонова, Ан-
на-Мария кири-
лова, Александра 
Ангелова, Даяна 
Гришева станаха 
емблематични за 
тениса на маса

Тези момичета израс-
наха като майсторки на 
играта с малката целу-
лоидна топчица както в 
своите училищни отбори, 
така и в представител-
ния отбор на Видин - две 
поредни години шампи-
онски титли за ОУ „Иван 
Вазов” на финалите на 
ученическите игри; злат-
ни медали за Мария Си-
меонова, Даяна Гришева 
и Анна–Мария Кирилова; 
бронз за Александра Ан-
гелова и Таня Трифонова 
от ПМГ „Екзарх Антим І”; 
призови места в турни-
рите „Млад олимпиец” 
и от международни сре-
щи и турнири. И ако все 
пак трябва да обогатим 

списъка с иманата на 
талантливи момчета и 
деца, трябва обезател-
но да споменем имената 
както на Дейвид-Краси-
мир Атанасов, така и на 
най-малките надежди на 
видинския тенис на маса 
– Димитър Караджов, На-
ско Димитров.

Заради тези млади 
таланти бе постигнато 
споразумение с ръко-
водството на СОУ „Цар 
Симеон Велики” и с чети-
ри паралелки – от трети 
и четвърти клас – да се 
провеждат занимания по 
тенис на маса в модул-
ните часове по физиче-
ско възпитание. Децата 
проявяват голям интерес 
към овладяване тайни-
те на този динамичен и 
емоционален спорт. Има 
сформирана група и от 
начинаещи – 7-8-годиш-
ни момичета и момчета, 
сред които най-големи 
надежди се възлагат на 
Вилям Караджов, който 

върви по пътя на своя го-
лям брат Димитър, Кало-
ян Митев, Цветомир Ива-
нов и Изабела Иванова.

Н а р а с н а л и я т 
интерес към те-
ниса на маса във 
видинските учи-
лища

се изразява и в обо-
рудването на специали-
зирани зали с по някол-
ко маси, където масово 
играят подрастващите. 
Примерът бе даден от 
покойния директор на 
ОУ „Иван Вазов” Валери 
Стефанов, от където са 
двукратните шампиони 
на Националните учени-
чески игри. По същия път 
се върви и в ПМГ „Екзарх 
Антим І”, където има те-
нис маси за популяри-
зирането на този спорт 
с един голям ентусиаст 
– преподавателя  в гим-
назията Илиян Ангелов, 
който на последните уче-
нически игри изведе учи-
лищния отбор до брон-

зовите медали. Това е 
напълно естествено след 
като и трите състезател-
ки в обора Александра, 
Таня и Анна-Мария са 
възпитанички на треньо-
ра Петър Панков от СК 
„Бдинци-2000”. Еднопо-
сочността на интересите 
винаги дава великолепни 
резултати.

Тази година – 2011 – 
момичетата могат да се 
борят и за националната 
шампионска титла на фи-
налите на игрите.

Отборът на „Иван Ва-
зов”, от където израстна 
шампионката Мария Си-
меонова, има в лицето 
на младия талант един 
великолепен пример за 
подражание – вече вто-
ра година Мария учи в 
спортното училище в Гьо-
теборг, Швеция. Тя пече-
ли турнир след турнир, 
тази пролет Мария ще 
участва и в шампионата 
на страната от името на 
Видин, има запазено мяс-

то и в националния отбор 
за кадети. И ако това не е 
ниво на спортно майстор-
ство, здраве му кажете.

Видин – до-
макин на първия 
турнир на „А” гру-
па за жени през 
февруари в зала 
„Фестивална”

СК „Бдинци-2000” 
единствен от Видин има 
отбор в „А” национална 
група за жени. Капитанка 
на тима е опитната състе-
зателка Валя Рангелова. 
Видин е трети в страна-
та за изминалата година, 
като играе равностойно с 
отбора на шампионките 
от клуба по тенис на маса 
„Полис-08” – София и 
състезателките от Горна 
Оряховица. Както споде-
ли Петър Панков принос 
за представянето на от-
бора имат и Александра 
Ангелова, Анна-Мария 
Кирилова и Таня Трифо-
нова.

Видин вече доказа, 
че може да бъде органи-
затор на състезания по 
тенис на маса от нацио-
нален и международен 
мащаб. През август м.г. 
тук се проведе среща 
на националните отбори 
на България и Сърбия, 

като селекционер на бъл-
гарския отбор бе Петър 
Панков. Класирането на 
първо място в групата на 
кадетите на Александра 
Ангелова е един голям 
успех за нея, както и ут-
върждаването й в наци-
оналния отбор за 2011 
година. В призовата шес-
тица се класираха и Ди-
митър Караджов и Наско 
Димитров. 

Отзивите на генерал-
ния секретар на Сръбска-
та федерация по тенис 
на маса Йован Живич 
бяха много ласкави, и 
той препоръча Видин да 
кандидатства за голям 
международен турнир. 
Е, сега през февруари 
ще имаме домакинството 
на първия кръг от пър-
венството на „А” група 
за жени. На четири или 
шест маси едновременно 
в зала „Фестивална” ще 
видим най-добрите бъл-
гарски състезателки от 
женската „А” група.

Вярваме, че възпита-
ничките на клуб „Бдинци-
2000” и треньорите Пе-
тър и Галя Панкови ще се 
представят достойно!

ХАрИ 
Яръмов
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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

Гарсониери
48 кв.м....София, кв. „Илинден”, панел, ет. 7 .....................................40 000 евро
48 кв.м....„Крум Бъчваров”, панел, ет. 8.................................................25 000 лв.
41 кв.м....„Панония”, панел, ет. 8............................................................19 000 лв.
41 кв.м....„Крум Бъчваров”, панел, ет.3, отремонтирана .....................27 000 лв.
43 кв.м....„Крум Бъчваров”, панел, ет.4, лукс с мебели .......................35 000 лв.
Двустайни
58 кв.м....„Панония”, панел, ет. 5...........................................................28 000 лв.
65 кв.м.... ЦГЧ, тухлен-мансарден, ет. 3...............................................45 000 лв.
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.
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 стр., 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.
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, отремонт., с кредит............62 000 лв.
120 кв.м...„Крум Бъчваров”, двор 300 кв.м, ново стр., 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.
купува
3-стаен...„В. Левски”, „Кр. Бъчваров”, „Г. Милев”, панел, ет. 2, 3, 4 ....40 000 лв.
1-стаен...ЦГЧ, тухла, ет. 1, 2..................................................................35 000 лв.

бр. 7 27 - 30 януари 2011 г.

ул. „княз Дондуков” № 6, ет. 2       094/ 606 457;  0878 334 034;  0878 635 116

ПрОДАВА 

ИМОтИ

Продавам парцел във 

вилна зона Рациария, с 

двуетажна вила, 1 дка лозе, 

овощна градина, вода за 

поливане с водна помпа, 

вода за пиене на 150 м от 

парцела, цена по споразу-

мение; тел.: 640 767, след 

18 ч.

Продавам тухлена гарсо-

ниера с изглед към Дунав; 

тел.: 0879 896 968

Продавам в к-с „Стро-

ител” двустаен панелен 

с разширение, 76 кв.м – 

32 000 лв. и тристаен па-

нелен в к-с „Ал. Стамбо-

лийски” – 36 000 лв.; тел.: 

094/600 481, 0899 823 840

Продавам апартамент с 

Акт 16, ново строителство и 

къща с двор в Иново; тел.: 

0888 324 125

Продавам изгодно трис-

таен тухлен апартамент; 

тел.: 0878 334 034

Продавам терен в Ново 

село, в регулация, 1,2 дка, 

с вода и до ток, цена по 

споразумение; тел.: 0889 

334 449

Продавам двустаен ту-

хлен апартамент, 62 кв.м, 

на замазка и шпакловка, 

к-с „Бонония”; тел.: 094/ 

988 733

Продавам апартамент 

115 кв.м в к-с „Христо Бо-

тев”; тел.: 0886 472 397

Продава изгодно магазин 

от 33 кв.м в новопостроена 

сграда; тел.: 0887 943 970

Продавам  двустаен  

апартамент в к-с „Баба 

Тонка”, бл. 1, ет. 6, от соб-

ственик; тел.: 0896 681 235

Продавам  двустаен 

тухлен апар-

тамент в кв. 

„Калето”, цена 

35 000 евро; 

т е л . :  0 8 9 5 

617 074

Продавам 

спешно къща 

60 кв.м в к-с 

„Бонония”, с 

370 кв. м двор; 

тел.: 0898 633 

302

Продавам 

тристаен ту-

хлен апарта-

мент, идеален 

център, 100 

кв.м; тел.: 0885 

617 783

Продавам 

парцел в кв. 

„Калето” и етаж 

от къща на ул. „Цар Симеон 

Велики”, цена по договаря-

не, от собственик; тел.: 0898 

467 881

Продавам двустаен ту-

хлен в к-с „Съединение” и 

панелни в к-с „Крум Бъч-

варов” и „Вида”; тел.: 0896 

672 942

Продавам апартамент 

в широк център, тухла, 

гараж, ново строителство, 

в недовършен вид – 40 000 

лв.; тел.: 0885 916 227

Продавам гараж, гарсо-

ниера, двустаен и тристаен 

и къща,без посредник; тел.: 

0888 622 789

Продавам къща в с. Гра-

дец, след основен ремонт; 

тел.: 0897 876 438

Продавам тристаен ту-

хлен, с таванска и гараж, 

до парк „Толбухин”, след 

основен ремонт; тел.: 0896 

672 942

Продавам къща в с. Ино-

во, за ремонт, с двор 850 

кв.м; тел.: 0882 631 029

Продавам двустаен 

апартамент в идеален цен-

тър (бл. „Прогрес”), хубав, 

от собственик; тел.: 0898 

510 395

Продавам двустаен 

панелен апартамент, ет. 2, 

к-с „Крум Бъчваров”; тел.: 

0897 845 578

Продавам селски имоти 

в с. Винарово – 19 000 лв., 

с. Ясен – 15 000 лв. и др. 

селски имоти; тел.: 094/600 

481, 0899 823 840

Продавам  мини двустаен 

тухлен апартамент, ет. 3, с 

гледка към Дунав; тел.: 

0879 896 968

П р о д а в а м  с п е ш н о 

жилищна сграда в централна 

част на гр.Брегово, цена по 

договаряне; тел.: 0889 654 

847

ИМОтИ кУПУВА

купувам селски къщи в 

област Видин; тел.: 094/600 

481, 0899 823 840

купувам тристаен или 

по-голям тухлен апарта-

мент, по възможност с га-

раж; тел.: 0878 771 656

купувам магазин от 30 

до 50 кв.м в центъра; тел.: 

0878 334 034

купувам гараж в к-с 

„Крум Бъчваров”; тел.: 0885 

293 067

купувам тухлен апарта-

мент с гараж, може и къща 

с гараж; тел.: 0899 421 374 

и 094/644 723

ИМОтИ ЗАМеНЯ

Заменям нов магазин 35 

кв.м за тухлена гарсониера; 
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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.

представителство България, тел.: 0876 764 987
набира работници за Чехия

Гарсониери и боксониери
ул. „Дунавска”, 45 кв.м, ет. 8/12, тухла...25 000 лв.
ул.  „Дунавска”, 45 кв.м, ет. 2, тухла, обзаведена – лукс...40 000 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.
Двустайни
кв. „Калето”, 76 кв.м, ет. 4/5,  тухла, гараж...55 000 лв.
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 стр...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...50 000 лв.
ул. „Широка”, 64 кв.м, ет. 5/7, панел, след идеален ремонт....50 000 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.
купува
УПИ в с. Иново, Рупци и Чупрене

тел.: 0887 943 970

Заменям магазин 30 кв.м 

за кола (джип) с доплаща-

не; тел.: 0887 943 970

ДАВА ПОД НАеМ

Давам под наем еднос-

тайни, двустайни и трис-

тайни – тухлени и панелни 

– апартаменти; тел.: 0879 

896 968

Давам под наем полу-

обзаведен апартамент зад 

хотел „Ровно”, к-с „Химик”, 

бл. 20, вх. Б, ет. 2, ап. 27 – 

оглед всеки работен ден от 

10 до 18 часа; тел.: 0897 

840 202

Давам под наем двуста-

ен мебелиран апартамент в 

кв. „Калето” – 200 лв.; тел.: 

601 326, 0877 452 030

къща за гости, самосто-

ятелни стаи за нощувка, 

15 лв. на легло; тел.: 0899 

203 325

Давам под наем двуста-

ен обзаведен апартамент в 

София, без ТЕЦ, на пазара 

„Димитър Петков” – 350 лв., 

тел.: 0886 845 175, 0888 

397 664

Давам под наем поме-

щение за лекарски или 

стоматологичен кабинет, в 

близост до МЦ „Биомед”; 

тел.: 0898 441 393

Давам под наем /Про-

давам къща в идеален 

център с дворно място; 

тел.: 0898 441 393

Давам под наем двуста-

ен, след основен ремонт, 

с изглед към р. Дунав, 

без посредник; тел.: 0892 

066 767

Давам под наем поме-

щение за адвокатска канто-

ра или друг офис в близост 

до съда и НАП; тел.: 0898 

441 393

Дава под наем помеще-

ние, подходящо за офис, 

магазин, студио – с кли-

матик, парно, телефон, 

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 обзаве-

дена гарсониера и поме-

щение за офис; тел.: 0884 

908 063

Давам петно под наем 

за склад или магазин; тел.: 

0899 203 325

Давам под наем офиси, 

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 гараж, 

помещението е подходя-

що и за склад; тел.: 0893 

420 029

търСИ ПОД НАеМ  

Спешно търся гарсони-

ера под наем; тел.: 0887 

019 188

търся под наем обза-

ведена гарсониера; тел.: 

0895 825 879

рАЗНИ ПрОДАЖБИ 

Продавам бали люцер-

на; тел.: 0878 404 187

Продавам спешно пи-

ано; тел.: 644 529; 0888 

933 236 

Продавам вакуум помпи 

за 100 крави – пълен ком-

плект; тел.: 0893 741 400

Продавам гумена лод-

ка – 150 лв.; тел.: 0884 

611 578

Продавам фуражомелка 

на трифазен ток, двига-

тел 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 (тра-

пезна 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 мебел 

– сепаре, столове и маси, 

професионална кафе ма-

шина с две гнезда; тел.: 

0884 927 063

кУПУВА

търся да закупя цигулка 

четвъртинка; тел.: 0887 

393 131

търся да закупя кан-

тар до 100 кг; тел.: 0889 

334 449 

рАБОтА

Фирма търси шофьор 

на бус България – Италия, 

със стаж; тел.: 094/601 934, 

0886 844 577

търсим спешно пла-

сьори на вестници; тел.: 

606 347

Фирма търси шофьор; 

тел.: 600 518

търся работа - гледане 

на възрастни хора и деца,  

почистване на офиси, до-

мове и апартаменти; тел.: 

0896 643 277

Образована жена търси 

работа – гледане на болен, 

чистене на офиси, домове, 

гледане на деца; тел.: 0893 

921 445

УСЛУГИ 

Счетоводни услуги и 

консултации, годишно при-

ключване, данъчни де-

кларации, регистрация и 

пререгистрация на фирми; 

тел.: 094/600 481, 0899 

823 850

Предлагам редовно и 

дистанционно обучение по 

английски език по програ-

ма; тел.: 0878 590 774

евтини компютърни кур-

сове, европейски сертифи-

кати, обучение с ваучери; 

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 жилищни 

ел. инсталации, достъпни 

цени; тел.: 0899 203 325

топлоизолация, алпи-

нист; тел.: 0897 908 386

Шпакловка, боядисва-

не, преградни стени от гип-

скартон, окачени тавани, 

теракот, фаянс, мрамор; 

тел.: 0883 493 209, 0896 

010 382

Шпакловка, постно и 

блажно боядисване, фа-

янс, теракот - цени достъп-

ни; тел.: 0882 406 658

АВтОМОБИЛИ

Продавам Фиат Пунто, 

’97 г. – изгодно; тел.: 0879 

684 435

Продавам Мазда 232, 

дизел, ’93 г.; тел.: 0893 

225 622

Продавам Мазда 626, 

бензин, ’93 г. и Пежо 405, 

комби, дизел, ’89 г., цена на 

двете коли – 2000 лв.; тел.: 

0888 872 687

Продавам Фолксваген 

Пасат – комби; тел.: 0888 

622 789

Продавам Рено Лагуна в 

перфектно състояние; 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 резервни час-

ти – нови и втора употреба, 

ГАЗ, РЦП, ЮМЗ, ремарке, 

редова сеялка, двигател 

Т-150; тел.: 0896 701 791
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Времето 27 - 30.01

Вицове

бр. 7 27 - 30 януари 2011 г.

Нивото на Дунав

до600лв.

При км 790,20  - Видин ни-
вото на Дунав е 592 см., 

При км 833,60 - Ново село 
-  548 см., понижение с 4 см.

Температурата на водата – 3°C.

Днес ще бъде предимно 
слънчево, но доста студено, осо-
бено сутринта, когато минимал-
ните температури ще са между 
-12° и -8°. Макисмални темпера-
тури - около 0°C. Скоростта на 
вятъра е 1 до 2 м/сек., слънце-
то изгрява в 07:51 ч. и залязва в 

17:33 ч. 
В петък дневните температури ще са около -1°, а ми-

нималните около -7°. В събота ще бъде облачно и ще пре-
валява сняг. В неделя ще има променлива облачност, ва-
лежите са малко вероятни, максималните температури ще 
бъдат около -1°, минималните – около - 8°С.

Земята може да получи второ слънце, но за малко

Перлите носят късмет

Овен Изключително важно за 
вас е да не давате възможност на стран-
ностите ви да имат определяща роля, осо-
бено в случаите, когато здравият разум е 

задължителен. Не отлагайте изпълнението на те-
кущите си професионални ангажименти. Бъдете 
по-решителни, когато става въпрос за любовта ви. 

Опитният катаджия 
никога няма да си поиска 
рушвет, а ще ви предоста-
ви възможност сами да се 
помолите да му дадете.
J J J
- А сега, като порядъ-

чен мъж, ти трябва да се 
ожениш за мен!

- Като порядъчен мъж 
аз вече съм женен!
J J J
Седят си двама ста-

рци пред прозореца и гле-
дат как навън вали сняг

- Пак го забели ...
- Ша го забели и ша 

намаа...
- Ша го намаа и ша 

омекне...
- Ша омекне и ша са 

разкишкави...

Малкият Иванчо каз-
ва на майка си :

- Мамо, мамо, пикае 
ми се!

- Върви Иванчо в то-
алетната, сега ще дойде 
баба да те изпикае.

- Не искам баба шото 
й треперят ръцете...
J J J
Една жена се обажда 

на приятелката си, която 
е родила съвсем наскоро 
и я пита:

- Е, как е бебето, 
кротко ли е и на кого при-
лича?

Приятелката и отго-
варя:

- Кротко е, само спи, а 
когато се събуди, веднага 
налапва шишето, съвсем 
като баща си!...

До края на тази година, 
жителите на Земята могат 
да станат свидетели на 
най - голямото космическо 
зрелище за цялото същест-
вуване на планетата. Спо-
ред прогнозите на учените, 
една от близките до Земята 
звезди всеки момент може 
да избухне и да се превър-
не в свръхнова. Става въ-
прос за Бетелгейзе - звез-
да от съзвездието Орион. 
Според информацията на 
астрономите, жизненият 
цикъл на тази звезда завър-
ша и тя се намира на етап 

червен свръхгигант. А това 
означава, че само една 
крачка отделя Бетелгейзе 
от взрива и превръщането 
й в свръхнова.

Според Бред Картър, 
доцент по физика в Универ-
ситета в Южен Куинсленд, 
взривът  може да избухне до 
края на годината. Или пък в 
близките един милион годи-
ни, прави уговорка ученият. 
Ако прогнозите на Картър 
се сбъднат, то това ще оси-
гури на жителите на Земята 
най- голямото светлинно 
шоу в историята на пла-

нетата, пише 
Telegraph. То 
ще бъде тол-
кова ярко, че в 
продължение 
на около две 
седмици но-
щта ще бъде 
светла като 
ден, а през 
деня ще светят 
две слънца едновременно. 
Според привържениците на 
теорията, че през 2012 го-
дина ще настъпи и краят на 
света, взривът на Бетелгей-
зе прекрасно се вписва, тъй 

като окултистите свързват 
тази звезда с дявола. Но 
учените бързат да успокоят, 
че взривът ще бъде прека-
лено далеч и няма да при-
чини никакви неприятности 
на Земята, пише Daily Mail.

Преди много векове из-
точните народи са смятали, 
че за да се предпази човек 
от урочасване, трябвало да 
пие поне веднъж в седми-
цата стрити на прах перли 
с биволско мляко. Японците 
отдавна смятат, че перлите 
помагат за връщане на мла-
достта.

От векове хората пият 
прах от стрити перли с ябъл-
ков оцет, за да се спасят от 
меланхолия и да изгонят тъ-
гата. 

Перлите помагат да се 
неутрализира негативна-
та енергия, насочена към 
собственика си, смятат спе-
циалисти по специалните 
свойства на скъпоценните 
камъни. Това са единствени-
те камъни, които не изискват 
допълнителна шлифовка, 
тъй като са обработени от 
водата.

Перлите повишават 
жизнения тонус и енергията, 
имат охлаждащо и успокоя-
ващо действие. Това се дъл-
жи на факта, че в тях влизат 
важните първоелементи – 
вода, въздух и земя.

Добре е да носите пер-
лите, обвити в сребро, и ако 
са на пръстен, то той се носи 
на безименния пръст на 
дясната ръка. В древността 
хората са вярвали, че ако 

смучат за кратко време една 
перла, това ще успокои сър-
дечните им болки.

Перлите са обещание 
във вярност и любов, те ук-
репват брачните връзки и 
защитават дома от зли сили. 
Когато човек, който изневе-
рява на принципите си, носи 
перли, те стават мътни.

Всъщност перлите 
представляват пластинки 
арагонит, който се състои от 
калциев карбонат. Цветът на 
перлите зависи от вида ме-
котело, в което се създава 
парлата, и от водата, в която 
расте. Има морски и речни 
перли.

В Древен Египет много 
високо се ценяли перлите, 
които били бели на цвят с 
розови оттенъци, а също 
така със златист, сребрист 
оттенък, както и с нюанси-
те на преливаща се дъга. В 
Древен Египет са вярвали, 
че перлите носят красота на 
собственика си. Клеопатра 
всеки ден изпивала напитка, 
в която присъствала и раз-
творена в оцет перла, а ос-
вен това се кичела с перлени 
накити.

Преди векове перли-
те са се добивали само от 
морски и речни миди в топ-
ли места, а професията ло-
вец на перли се е смятала 

за много опасна, тъй като 
те трябвало да се гмуркат 
на голяма дълбочина. Днес 
перлите се отглеждат в спе-
циални плантации. Все още 
се добиват естествени пер-
ли в Иран, Индия и Таити. 

Който носи на шията си 
колие от перли, може да се 
радва на спокойствие, тъй 
като перлите успокояват 
нервната система.

През Средновековието 
на булката се подарявали 
перли, за да гарантират ней-
ната вярност. Това правели 
родителите или съпругът. 
Но ако булката получавала 
перли по наследство от май-
ка си или свекърва си, които 
те са носили, тя никога не ги 
слагала, защото се смятало, 
че носят нещастие. Накитът, 
подарен от съпруга, се сла-
гал само в тържествени слу-
чаи.  Съществуват различни 
причини мъжете и жените 
да носят перли. Ако не като 
накит, може да се носят в 
джоба, портфейла или в ка-
лъфа на телефона – пак ще 
помогнат. Перлите носят къс-
мет и любов на Водолеите и 
Рибите. Останалите зодиа-
кални знаци могат да носят 
украшения с перли, само ако 
не работят с деца и не са ак-
тьори или пътешественици. 
Смята се, че на такива хора 

те носят нещастие.
Мъжете се предпаз-

ват от уроки, а през есента 
и зимата трябва да носят 
поне една перличка за пре-
дотвратяване на опасността 
от нервни заболявания. До-
бре е да имат перла и когато 
трябва да направят важен 
избор. Перлата е добър по-
мощник и при получаване на 
неочаквано неприятно съоб-
щение. 

През пролетта и лятото 
тя помага при преместване 
на ново място, както и при 
стремеж да се възстановят 
отношенията с любим човек. 
При лошо време мъжете 
винаги трябва да имат пер-
ла под ръка, а също така и 
когато ги обземат тревожни 
предчувствия.

Жените да носят перли 
през есента и зимата, за 
да се предпазят от нервни 
сривове, заболявания на 
ендокринната система и 
очите. През лятото пък е 
добре да имат перли край 
тялото си, за да се предпа-
зят от стомашни проблеми 
и за да предотвратят раз-
дяла с любим човек. 

Перлите помагат на 
жените да решат по-бързо 
проблемите си. Достатъчно 
е да имат перлено колие, 
което да използват като 
броеница, и тревогата им 
ще изчезне бързо.

телец Стабилността ви в про-
фесионалната сфера не е гарантирана, но 
в крайна сметка това ще е единственият 
начин да се насочите към по-добри възмож-

ности за реализация и печалби в деловата сфера. Не 
позволявайте на никого да се разпорежда с вашите 
дела и инициативи в професионалната сфера.

Близнаци Почти нищо няма да е в 
състояние да ви отдалечи от първоначални-
те ви намерения. По-голямата част от вас 
ще направят разходи за подобряване на 

обстановката в дома или на работното място. Прак-
тичността е наложителна, за да не стане така, че 
вложените пари да се окажат излишен лукс. 

рак  Постигнатите от вас про-
фесионални успехи ще се измерват с 
оценката на хората, от които сте зависи-
ми, и най-вече на базата на получените 

парични възнаграждения. Бъдете реалисти и съ-
ществуващите пред вас проблеми ще отпадат. Не 
се оттегляйте, преди да сте пробвали всичко.

Лъв  Не разчитайте на заоби-
калящите ви в професионалната сфера да 
разрешат собствените ви затруднения, кои-
то срещате в процеса на работа. Не дове-

рявайте твърде лична информация, дори с делови 
партньор, тъй като рискувате в най-скоро време да 
си имате сериозни проблеми.

Дева  Опитайте се с повече про-
зорливост да предвидите някои важни ходо-
ве на вашите колеги, конкуренти и делови 
партньори, за да успявате да сте в крак със 

събитията, които пряко ви засягат в делово и ма-
териално отношение. Строгата ви дисциплина на 
работното място ще започне да дава резултати. 

Везни Мнозина от вас ще се 
стремят интуитивно да намират правилните 
методи, които да използват на работното си 
място. Овладейте нервното напрежение, ко-

ето не ви даваше покой през изминалите дни в про-
фесионалната сфера. Залагайте на всичко, което ви 
носи положителни емоции.

Скорпион Въздържайте се от пое-
мането на допълнителни ангажименти от 
професионален характер. Също така е пре-
поръчително да избягвате случайните запоз-

нанства. Ако сте на ръководни функции, проверя-
вайте документите, които минават през ръцете ви 
по възможност по няколко пъти. 

Стрелец Мнозина трябва да се па-
зят от нетърпението си, особено ако чакат 
конкретни резултати или отговори, засягащи 

професионалния им живот. Като цяло ограничете 
до възможния за вас минимум разходите, които не 
са наложителни на този етап. Внимателно предпри-
емайте рисковани операции.

козирог Не проявявайте липсата 
на практичност, особено ако ви се налага да 
правите сериозни разходи за домакинството 

си. Не оставяйте на заден план някои свои лични 
дела, най-вече ако са свързани с документи или 
влагане на пари. Опитайте се да поемате разумни 
рискове. 

Водолей Пазете се от лъжата и се 
стремете да сте максимално прями в отноше-
нията си с интимната половинка. Действайте 

праволинейно на работното си място, защото само 
така ще съумеете да запазите позициите, които зае-
мате в момента. Моментното ви невнимание може да 
стане причина за допускането на сериозни грешки.

риби Избягвайте да стигате до 
нежелани крайности в професионално от-
ношение. Стремете се да се съобразявате 
с някои условности, поставени ви от заоби-

калящата среда, тъй като само така ще можете да 
се справите с многобройните предизвикателства от 
делови, материален и личен план. 


