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През миналата седмица разкопките на термите в Рациария посети 
известният български археолог проф. Николай Овчаров       снимки: БТА



 на стр. 6

Ръководителят на разкопките в Ра-
циария доц. Здравко Димитров от НАИМ-
БАН смята, че термите на античния град 
могат да се превърнат в най-големия 
туристически обект, от археологическа 
гледна точка, на Видинска област



 от стр. 5
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ИздаНИЕто не носи отговорност за достоверността на подадените за публикуване обяви

Издател: „Кей Инвестмънтс“ ЕООД
Авторът носи пълна отговорност за написаното.

Хонорари се изплащат само за поръчани материали.
Малки обяви се приемат на посочените e-mail и телефони

www.niebg.net    info@niebg.net  vestniknie.info@gmail.com
тел.: 0895 986 313, 0882 026 676

Актив Инвест Груп ЕООД 
търси да назначи строителни 

работници за различни обекти. 
Търсят се следните специалисти:

- Багерист
- Работници покриви
- Работници вътрешни и външни настилки
- Кофражисти
- Специалисти ВиК
- Шпакловчици
- Заварчици
- Общи работници

Изисква се кандидатите да имат опит 
в строителството. Представени удосто-
верения за допълнителна квалификация и 
умения, както и наличието на шофьорска 
книжка ще се считат за предимство. 

Дружеството предлага:
- Трудов договор и заплащане, обвър-

зано с постигнатите резултати, опит и ква-
лификация.

Необходимо е да изпратите автоби-
ография на имейл activinvest.vidin@gmail 
или се свържете с нас на +359 893 502 430

Скеле под наем  
+359 893 502 430

ПРОДАВА 
ИМОТИ

Продавам ремон-

тиран тристаен па-

нелен апартамент на 

ет.4, двустаен тухлен 

в ж.к. „Химик“ и гар-

сониера в ж к. „Баба 

Тонка“; тел.: 0878 864 

985, 0899 864 954

Продавам трис-

тайни тухлени апар-

таменти в „Калето“ – 

100 кв.м, на цена 35 

000 евро; тел: 094/600 

399, 0887 381 855

Продавам дву-

стаен тухлен апар-

тамент в центъра и 

тристаен тухлен до 

площад „Ташкюприя“ 

– ет.2; тел.: 0878 864 

985, 0899 864 954

Продавам във 

Видин къщи и апар-

таменти и парцели в 

Западна и Южна про-

мишлена зона; тел.: 

0888 622 789

Продавам трис-

таен тухлен апарта-

мент в кв. „Калето“ 

с панорамна гледка 

към река Дунав; тел: 

094/600 399, 0887 381 

855

Продавам дву-

стайни панелни апар-

таменти: в ж.к. „Петко 

Каравелов“ и в ж.к. 

„Химик“, ет.3; тел.: 

0878 864 985, 0899 

864 954

Продавам масив-

на едноетажна къща, 

с жилищна площ око-

ло 75 кв. м, находя-

ща се в централната 

част на гр. Видин, с 

дворно място 375 кв. 

м; тел.: 0877 151 848, 

0876 808 296

Продавам/Заме-

ням парцел, 521 кв. 

м, ж.к. “Крум Бъчва-

ров”, без посредник; 

тел.: 0876 099 585

Продавам етажи 

от къща  в Идеален 

център с площ 84 

кв.м и 90 кв.м; тел: 

094/600 399, 0887 381 

855

Продавам ху-

бав тристаен тухлен 

апартамент с гледка 

към Дунав, ремон-

тиран и обзаведен; 

тел.: 0878 864 985, 

0899 864 954

Продавам изгод-

но голяма тухлена 

гарсониера в ж.к. “Хи-

мик”, 50 кв. м; тел.: 

0888 259 935

Продавам дворно 

място 1200 кв. м, със 

стара къща и кладе-

нец, в гр. Дунавци; 

тел.: 0888 629 601

Продавам къща 

в село Новоселци, 

цена 4500 лв.; тел.: 

0898 803 419

Продавам самос-

тоятелни къщи в град 

Видин и в близките 

села – Капитановци, 

Иново, Рупци и др.; 

тел.: 0878 864 985, 

0899 864 954

Продавам зе-

меделска земя в 

землището на село 

Раброво, 7.5 дка, тре-

та категория, обра-

ботваема, цена 1000 

лева; тел.: 0897 942 

438

Продавам двуе-

тажна самостоятел-

на къща до Пазара, 

с двор, 70 000 лева; 

тел: 094/600 399, 

0887 381 855

Продавам дворно 

място в село Покрай-

на, 900 кв. м; тел.: 

0893 269 304 

Продавам трис-

таен панелен апар-

тамент в ж.к. “Васил 

Левски”, от собстве-

ник; тел.: 0878 767 

476

Продавам апар-

тамент от 60 кв.м., в 

нова кооперация на 

шпакловка и замазка, 

ет.2; тел.: 0878 864 

985, 0899 864 954

Продавам чети-

ристаен апартамент 

в калето с гараж; тел: 

094/600 399, 0887 

381 855

КУПУВА ИМОТИ 

Купувам обра-

ботваема земедел-

ска земя и дялове от 

ниви в община Ви-

дин, Брегово, Ново 

село, Грамада, Кула, 

Димово, Макреш, Ру-

жинци, Бойница. По-

мощ при изготвяне на 

документи. Безплат-

ни правни съвети. 

Заплащане веднага; 

тел.: 0878 864 985, 

0899 864 954

Купувам селски 

къщи в област Видин; 

тел.: 094/ 600 481, 

0899 823 840 

ДАВА ПОД НАЕМ 

Давам под наем 

офиси и магазини 

във Видин; тел.: 0888 

622 789

Давам под наем 

халета; тел.: 0888 

677 866

РАЗНИ 
ПРОДАЖБИ 

Продавам дър-

воделски машини – 

банциг, абрихт, дър-

воделски инвентар; 

тел.: 0882 096 555

Продавам/Заме-

ням немска перална 

машина, цена 520 лв.; 

тел.: 0886 109 417

Продавам банциг 

и борапарат; тел.: 

0884 850 159

РАЗНИ КУПУВА

Купувам пчелен 

мед от рапица и во-

сък; тел.: 0887 621 

540

РАБОТА

Търси се шофьор 

с кат. „C“ за четириос 

самосвал. Препоръ-

чително е да е с опит. 

За област Монтана и 

област Видин; тел. за 

връзка: 0898 594 794

Търся продавач 

на вестници; тел.: 

0879 168 048

УСЛУГИ

Ремонт на покри-

ви, огради и други 

строителни дейности; 

тел.: 0892 700 063

Уроци по англий-

ски език от частен 

учител; тел.: 0896 

294 434

Ремонт и продаж-

ба на хладилници и 

фризери; тел.: 0878 

236 392, Пепи

Строително-ре-

монтни дейности, бо-

ядисване, преградни 

стени, фаянс, лами-

нат, ВиК инсталации; 

тел.: 0898 674 203, 

0889 128 424, 0896 

332 063

АВТОМОБИЛИ, 
ЧАСТИ

Продавам ками-

он „Нисан Капстар“, 

бордови, 3,5 т, цена 

10 000 лв.: тел.: 

0896343122




