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земеделска земя 
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Областен вестник - Видин

„Във  Видин за 
Видин – Приятели” 

Трагедията на стария Видин

Народът и властта отдавна са в интимни 
отношения, но удоволствие от това получа-
ва само властта.

изложба в крепостта „Баба Вида”

Десет утвърдили 
се в страната и чужби-
на български творци 
наредиха изложба под 
надслов „Във Видин за 
Видин-Приятели” във 
вътрешния двор на ис-

торическата крепост 
„Баба Вида”.

Представени са над 
50 творби – акварел, 
живопис, икони, малки 

Заповядайте!
да празнуваме 

заедно – всички 
ние!

Претъркаляха се 22 го-
дини, откакто през проле-
тта на лето 1990 се турна 
началото на в. 

По този повод редак-
ционният екип на вестни-
ка кани цялото видинско 
гражданство да отбележим 
заедно тази хубава годиш-
нина.

Заповядайте на 23 май 
от 17.00 часа на видинския 
площад пред Паметника 
на първите видински вес-
тникари!

Ние, видинлии, с гор-
дост казваме, че Видин е 
стар град. Основание за 
това твърдение ни дава бо-
гатата над двухилядолетна 
история на някогашната сто-
лица на Българското цар-
ство. Но като че ли това зая-
вение става все по-валидно, 
обаче в малко по-различен 
и по-малко даващ повод за 
радост смисъл. Видин все 
повече става стар град не 
заради своите исторически, 
архиологически, културни 
антики, а защото постепен-
но се превръща в град на 
пенсионери. 

И ако при нас, в област-
ния център, все пак този 
процес все още не е толко-
ва видим, то в по-малките 
населени места и особено 

в селата в областта насе-
лението вече е изцяло фор-
мирано от пенсионери – ако 
все пак някъде има хора под 
40-годишна възраст, те се 
броят на пръсти. 

Всичко това е постоян-
но пред очите ни. Но още 
по-тревожно трябва да из-
пъкне пред управляващите 
след представените в края 
на миналия месец от Наци-
оналния статистически ин-
ститут данни за демограф-
ските процеси през 2011 г. в 
страната по области. Защо-
то при прочит на изнесените 
статистики, които рисуват 
нерадостно демографско 
бъдеще за България, 

демографските обла-
ци над Видинско са най-
черни.

Показатели като ражда-
емост, смъртност, естествен 
прираст, застаряване на на-
селението при нас са най-
лошите в страната! Това не 
е от днес, а е процес про-
дължаващ вече над десети-
летие, в резултат на който 
населението на Видинска 
област се топи. И сега тя е 
най-малката по брой на жи-
тели – 99 481 човека, което 
представлява едва 1.4% от 
населението на България 
(живеещи върху 2,7% от 
площта на страната).

Делът на хората на 65 
и повече години е най-ви-
сок именно в област Видин 
(25.9%). Към 31.12.2011 г. 
общият коефициент на въз-
растова зависимост (сът-
ношението между хората в 

трудовоактивна възраст и 
тези под и над трудовоак-
тивна възраст) е 47.5% за 
България. А можете ли да 
познаете къде е най-небла-
гоприятно това съотноше-
ние? Да, отново във Видин-
ско, където коефициентът 
на възрастова зависимост 
е 61 %. 

Една от негативните по-
следици от увеличаващия 
се процент на хората над 
65-годишна възраст, е нама-
ляващият процент на жите-
лите на областта в трудос-
пособна възраст (за разлика 
от ефектите върху здравна 
и пенсионна система, които 
се усещат по-силно на наци-
онално ниво). Този процес 

Видин става по-близък до Европа
Илияна Йотова, 

депутатка в Европей-
ския парламент и Ми-
хаил Миков, народен 
представител от Ко-
алиция за България, 
оповестиха отваря-
нето на врати на „Ев-
ропейски информацио-
нен център – Илияна.
инфо” във Видин

В края на миналата 
седмица (11 май) във Ви-
дин европейската депутат-
ка от БСП Илияна Йотова 
и народният представител 
Михаил Миков отвориха 
„Европейски информаци-

онен център – Илияна.
инфо”. На събитието при-
състваха председателят 
на ОбС – Видин Пламен 
Трифонов и Милчо Лалов, 
кмет на община Брегово, 
както и гости от Сърбия и 

Румъния – Радован Арежи-
на, депутат и председател 
на Общ. съвет на Кладо-
во (Сърбия), Василе Кос-
мин – зам.-председател на 
Националната младежка 
организация на социал-
демократите (Румъния) и 
Димитре Йону – член на 
постоянния съвет на Сту-
дентската лига на Социал-
демократическата партия 
(Румъния).

Демонстрация на ви-
сока политическа култура 
от европейско ниво пока-
заха областните лидери на 
други партии, които дойдо-
ха да поздравят отварящи-
те евроцентъра. Това бяха 
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Община Видин с нов виртуален облик

Фотоволтаична централа откриха в Гара Орешец

Павел Паунов – СДС, Мар-
тин Дончев – НДСВ, Нико-
лай Тодоров – ДПС и др.

 „Ние в България, пък 
и тук във Видинско, много 
често затъваме в между-
личностни отношения, в 
дребни партийни разпри, 
а Европа, светът върви на-
пред с бясна скорост. Тук, 
в този офис, ние от област 
Видин и най-вече млади-
те хора ще имат достъп 
до това, което се случва в 
Европа и аз много се надя-
вам, че те, независимо от 
политическата им ориента-
ция, ще влизат в този офис 
– каза при откриването 
Миков. – Има два големи 
подаръка за събралите се 
тук – изпълнения на мом-
четата и момичетата от 
Кладово и на младежкият-
фолклорен социалистиче-
ски ансамбъл от Брегово, 
за което специално искам 
да благодаря на Община 
Брегово за съдействието.”

„В този център ще ра-
ботят млади хора. Инфор-
мационният център ще 
предоставя информация 
от първа ръка за работа-
та на ЕС, ще организира 
дискусии, ще се включва 

в различни проекти (вклю-
чително и за трансгранич-
но сътрудничество) и ще 
работи в изклю-
чително близък 
контакт с Община 
Видин”, подчерта 
Илияна Йотова.

„Радвам се, 
че във Видин от-
варя врати такъв 
център, защото по 
този начин хората 
от нашата област 
ще имаме въз-
можност по-лесно 
да комуникираме 
с Европа, където 
имаме нужда да 
бъде защитен на-
шият интерес и аз 
смятам, че това 
ще допринесе за излизане 
на нашия край от тежката 
ситуация”, каза предсе-
дателят на ОбС – Видин 
Пламен Трифонов. 

Официалното отва-
ряне на информационния 
център беше предшества-
но от дискусия за младеж-
ката безработица (на сн. 
горе). „Област Видин най 
остро усеща проблемите, 
свързани с младежката 
безработица” – така Ми-
хаил Миков обясни причи-
ната за провеждането на 

такова обсъждане именно 
в нашия град. Това твърде-
ние беше подкрепено със 

статистически данни. 
Те показват, че Видин 

за пореден път е на челно 
място в негативните ста-
тистики за цяла Европа. 
Младите хора тук са най-
силно засегнати от социал-
ната и икономическа криза 
– в момента регистрирана-
та сред тях безработица 
е 19%. От безработните 
младежи всеки четвърти 
повече от една година без-
успешно е търсил работа. 
40% от младежите (15-
35 години) нито работят, 

нито учат. Променя се и 
структурата на младежка-
та безработица – все по-

често млади хора с висше 
образование не успяват 
да намерят работа. Така 
се оказва, че само 29% от 
младежите във Видинска 
област имат работа – или 
иначе казано едва около 
5700 човека. 

Последваха десет-
ки въпроси към Йотова и 
Миков, главно свързани с 
перспективите към мла-
дите хора и начините за 
преодоляване на висока-
та безработица сред тя. 
Дошлите на дискусията се 

Видин става по-близък до Европа

кметът ще дава видеотговори на въпроси на видинлии
От миналата седмица 

Община Видин има вече 
нов интернет портал. Нова-
та интернет страница има 
съвсем различна визия от 
тази на досегашнaта. Но не 
само външният вид на сай-
та е нов – информацията в 
него също е поднесена по 
различен начин. Съдържа-
нието на портала е структу-
рирано в три главни разде-
ла - Община (информация 
за организационна структу-
ра, органи на местна власт 
и администрация); Услуги 

(административни услуги 
на Община Видин, полезна 
информация и документи) 
и Бизнес и туризъм (въз-
можности за бизнес в об-
щина Видин, туристически 
забележителности и въз-
можности за настаняване).

Новият интернет пор-
тал ще предлага и виде-
осъдържание в раздела 
на сайта „Попитай Герго 
Гергов”. В момента именно 
там е публикувано видео-
обръщение на видинския 
градоначалник:

“Уважаеми дами и гос-
пода граждани на Видин, 
приятели и гости на общи-
ната, 

Още в момента на мо-
ята номинация за кмет обя-
вих пред Вас, че бъдещата 
общинска администрация 
ще има открита и прозрач-
на комуникация с гражда-
ните на Видин. И като кмет 
сега – чрез средствата на 
новите имформационни 
технологии – Ви предлагам 
възможност да задълбочим 
своя диалог. В рамките на 

интернет пор-
тала на Общи-
ната можете да 
зададете свои-
те въпроси и да 
получите моите 
и на общинска-
та администра-
ция отговори. 
С т р е м е ж ъ т 
ми ще бъде да получите 
максимално обективна 
информация под форма-
та на видеоотговори или в 
текстови формат, ако няма 
възможност за видеофор-

мат. Надявам се, че този 
модерен начин на открита 
комуникация ще помогне 
да поддържаме един жив 
и активен диалог, посветен 
на развитието на Видин.

Разчитам на Вашата 

активност, за да можем за-
едно да изградим новата 
визия на Видин – привле-
кателно място за живот, 
бизнес и туризъм.

Очаквам Вашите въ-
проси!

На 10 май (четвър-
тък) официално бе от-
крита фотоволтаична 

централа „Орешец” в с. 
Гара Орешец, която е 
първата инвестиция на 

ЧЕЗ във възобновяеми 
енергийни източници в 
България. Посланикът 
на Република Чехия Н. 
Пр. Павел Вацек (на сн. 
вляво), областният упра-
вител на Видин Цветан 
Асенов (на сн. вдясно) и 
Петър Докладал, регио-
нален мениджър на ЧЕЗ 
за България, прерязаха 
лентата на централата. 
На събитието присъст-
ваха и кметовете на об-
щина Димово и с. Гара 
Орешец Лозан Лозанов 
и Костадин Филипов.

Централата е на 
стойност 10 млн. евро 
и е с инсталирана мощ-
ност от близо 5 мегава-
та, като по предвари-

телни изчисления през 
следващите 15 години 
ще произвежда над 5700 
мегаватчаса „зелена” 
енергия годишно, с които 
може да се осигури елек-
трозахранване за 3840 
домакинства. 20 328 
соларни панела, монти-
рани под ъгъл от 27 гра-
дуса (изчислен така, че 
оптимално да се улавя 
слънчевото лъчение), са 
разположени върху площ 
от 100 дка на мястото на 
изоставена дървопрера-
ботвателна фабрика в 
промишлената зона на 
селото. Постоянно на 
обекта работят 6 човека 
от с. Орешец и един - от 
Видин.

интересуваха и какви са 
причните за настоящата 
ситуация.

Като една от 
основните причини 
за високата мла-
дежка безработи-
ца според Илияна 
Йотова и Михаил 
Миков е липсата на 
ясна държавна по-
литика, насочена 
към младите хора, 
влизащи за пръв 
път на пазара на 
труда. В тази връз-
ка Миков подчерта, 
че няколко предло-
жения на БСП – за 
данъчно стимули-
ране на фирмите 
да наемат младе-

жи, държавата да поема 
в някаква степен осигури-
телните вноски за наетите 
от една фирма млади хора, 
за осигурителен стаж да се 
счита периодът на редов-
но обучение в университет 
– са били отхвърлени от 
управляващите.

Илияна Йотова обяс-
ни в тази връзка, че  со-
циалистите в Европей-
ския парламент се борят 
в момента, след Пакта за 
финансова стабилност, 
да се приеме и такъв за 
социална стабилност като 
в него ще бъдат засегнати 
и някои от посочените от 
Миков мерки. „В момента 
в ЕП изработваме ново 
законодателство, което е 
насочено изцяло към за-
етостта на младите хора. 
10 млрд. евро от Европей-
ския социален фонд ще 
бъдат дадени за младежки 
програми. Ние предлагаме 
държавата да подаде ръка 
на всеки млад човек, който 
е завършил своето образо-
вание.”

Миков и Йотова се 
обединиха около тезата, 
че е сбъркан моделът на 

държавната политика като 
цяло и в частност - тази 
към регионите. „Дясната 
политика на рязане, на 
икономии, на затягане ни 
съсече нас във Видинска 
област – тя се изрази в 
закриването на 10 изнесе-
ни администрации. Никой 
бизнесмен няма да на-
прави мандра или месоп-
реработвателно предпри-
ятие във Видин след като 
трябва да си носи пробите 
във Враца, където е ла-
бораторията. Последният 
пример е закриването на 
бюрото по труда в Кула и 
сега, за да направиш про-
ект в някоя от общините 
Макреш, Бойница, Кула и 
Грамада трябва да пъту-
ваш до Видин. Данъчното 
– за „по-удобно” – отиде 
във Велико Търново. Дър-
жавата избяга от Видинска 
област”, заяви видинският 
народен представител. 

Илияна Йотова посочи, 
че кметовете на общини от 
БСП срещат изключителни 
трудности в работата по ев-
ропейски проекти. „Кметът 
на община Брегово – Мил-
чо Лалов – е един от мал-
кото кметове, доказал,че в 
една такава малка община 
може да се работи изклю-
чително успешно с евро-
пейски проекти. Но понеже 
той е от БСП, скъсаха го от 
проверки и забавиха маса 
проекти. Поставиха го и в 
ситуация, при която той 
има вече подписани дого-
вори с изпълнители, а от 
държавата не му отпускат 
спечелените пари. От пра-
вителството обясняват, че 
текат проверки на ОЛАФ. 
Аз лично съм ходила на 
среща и съм питала ОЛАФ 
имат ли заведена там пре-
писка за Община Брегово 
– отговорът беше отрица-
телен”, даде като пример 
тя. 
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СОУ "Св. св. кирил и Методий" - Видин 

елАТе пРи нАС!
127 години 

„Св. св. кирил и Методий”

Социалните услуги в граничния район на България и 
Сърбия бяха представени на изложба във Видин

става видим при анализ 
на коефициента на демо-
графско заместване, който 
отразява съотношението 
между броя на влизащите 
в трудоспособна възраст и 
броя на излизащите от тру-
доспособна възраст. Към 
31.12.2011 г. това съотно-
шение средно за страната 
е 68 човека вливащи се в 
редиците на трудещите се 
срещу 100 напускащи ра-
ботната сила. За сравне-
ние, през 2001 г. всеки 100 
лица, излизащи от трудос-
пособна възраст, са били 
замествани от 124 млади 
хора. Отново едни от най-
ниските стойности на този 
показател са измерени във 
Видин, където всеки 100 
излизащи от трудоспособ-
на възраст са заместени от 
едва 51 влизащи в трудос-
пособна възраст. 

Раждаемост и смърт-
ност

Данните на НСИ за ми-
налата година показват, че 
най-малко бебчета са проп-
лакали именно във Видин-
ско – тук раждаемостта е 
била 7.5 ‰ – в областта се 
регистрирани 752 родени 
деца, от които момчетата 
са  389, а момичетата - 363. 
В сравнение с предходната 
2010 година броят на ново-
родените е намалял с 88. 

Демографската траге-
дия се допълва и от пока-

зателите за смъртността в 
нашия край - сред всички 
административни области 
в страната с най-висо-
ка смъртност се отлича-
ва именно област Видин 
(22.7‰). Тук е явна връз-
ката между застаряването 
на населението и по-висо-
ката смъртност тъй като в 
областите с по-млада въз-
растова структура като Со-
фия, Благоевград и Варна 
и коефициентът на смърт-
ност е доста по-нисък. Ко-
ефициентът на детската 
смъртност в областта е 
под средния за страната. 
Починалите деца до 1 го-
дина са 6.

Поне по продължител-
ност на живота не сме на 
последно място. При нас 
тя в периода 2009 – 2011 
г. е 72,57 години (69,73 го-
дини за мъжете и 75,37 за 
мъжете) и в това отноше-
ние ние сме на едно дере-
дже с доста други области, 
като съседните Враца и 
Монтана (малко по-нисък 
е този показател в Разград 
и Добрич). Но сме далеч от 
такива като София (град), 
Смолян, Кърджали, където 
живеят средно до над 75-
годишна възраст. И сме на 
светлинни години от дър-
жави като Швеция и Швей-
цария, където хората сред-
ната продължителност на 
живота е над 80 години. Но 
едва ли някой е изненадан 
от тази краткост на жизне-
ния път на видинлии – все 

пак знае се, че грижите и 
немотията скъсяват живо-
теца на човек. 

Отношението между 
раждаемост и смъртност 
на населението в дадена 
област дава представа за 
естествения прираст на 
населението. Въпреки че 
според НСИ през 2011 г. 
всички области в страната 
имат отрицателен естест-
вен прираст, с най-голямо 
намаление на население-
то вследствие на високия 
отрицателен естествен 
прираст е Видинско, къде-
то този показател е минус 
15.2 ‰. През 2011 г. пред 
органите на гражданска ре-
гистрация  в област Видин 
1926 лица са заявили за 
смяната на своя настоящ 
адрес в областта с нов в 
страната или чужбина, т.е 
официално са се изсели-
ли. За същата година 1734 
души са се заселили  в об-
ласт Видин. В резултат на 
двата потока на миграция 
населението на областта 
е намаляло със 192 души. 
За последните 10 години 
това е абсолютният мини-
мум на напуснали облас-
тта. Така се затвърждава 
тенденцията за забавяне 
на темпа на намаление на 
населението в областта 
поради миграция, което 
май е единствената добра 
новина, която анализът на 
демографската ситуация 
във Видинско носи.

ТеОдОРА Макавеева

Любомир Миланов, ди-
ректор на СОУ „Св. св. Ки-
рил и Методий” - Видин

Специфичен облик на училището придава обу-
чението в разширени и профилирани паралелки по 
изобразително изкуство, музика, хореография още в 
ранна училищна възраст.

Разширеното изучаване на 
изобразително изкуство 
предлага на учениците:
• работа в групи по приложни и изящни изкуства; 

приложна информатика;
• информационни технологии; организирани пле-

нери;
• профилирано обучение по живопис, графика, 

иконопис, дърворезба, компютърна графика, компю-
търен и моден дизайн.

Разширеното и профилирано обучение по 
музика предлага възможности 
за индивидуално изучаване 
на музикални инструменти:
• пиано, цигулка, акордеон, китара, флейта, кла-

ринет, ударни инструменти, медни и дървени духови 
инструменти, народни инструменти – кавал, тамбура, 
гайда и др., участие в народен хор, духов оркестър, 
школувано и поп пеене.

В разширено и профилирано 
обучение по хореография 
учениците се запознават и усвояват:
• български народни танци, класически танци, мо-

дерни и характерни танци, мажоретен състав.
пРиеМ за 2012 - 2013 учебна 

година след завършен VII клас
профил - изобразително изкуство
> Една паралелка - 26 ученици
> Срок на обучение - 5 години
>  Прием - след успешно издържан тест по бъл-

гарски език и литература, математика и проверка на 

способностите по изобразително изкуство
профилиращи предмети:
1. Изобразително изкуство
2. Английски език
3. Български език и литература

пРиеМ за учебната 2012 - 2013 г. след 
завършено основно образование
профил - изобразително изкуство и Музика
> Една паралелка - 26 ученици -13/13 
> Прием по документи
> Срок на обучение - 4 години
профилиращи предмети:
1. Изобразително изкуство/ Музика
2. Български език и литература
3. Биология и здравно образование

не иЗпУСкАЙТе ШАнСА!
Развийте и усъвършенствайте таланта си!

Осигурете бъдещето си!
Обогатете и разширете общата си култура!

Това ви предлагаме в СОУ,, Св. св. кирил и Мето-
дий" - Видин

ОЧАкВАМе Ви пРи нАС

 „НИЕ”: Г-н Миланов, 
сега се навършват 127 
години от основаване-
то на училището, 27 
години от откриването 
на първата  художест-
вена паралелка в него, 
поставила началото на 
профилирането на учи-
лището в областта на 
изкуствата и 7 години, 
откакто Вие сте ди-
ректор. Какво ще поже-
лаете на свързаните с 
училището в деня на не-
говия празник – 11 май?

любомир Миланов: 
Родено през далечната 
1885 година като истори-
ческа необходимост от 
любовта и жаждата за зна-
ние, днес, 127-години по-
късно, то  съхранява жив 
българския дух и успешно 
продължава своя възход 
като училище, профилира-
но в областта на изкуства-
та. Това е и сериозно дока-
зателство за значимостта 
на нашето училище като 
образователна институция 
в живота на видинските 
граждани през всичките 
тези години. 

Успехите, които учени-
ците постига, непрекъсна-
то и талантът, който показ-

ват пред цяла България, 
са гордост за всички нас. 
Пожелавам тези успехи да 
растат и да бъдат основа-
та на утрешните достойни 
граждани на нашия старо-
престолен Бдин - Видин и 
България.

Скъпи ученици, уважа-
еми преподаватели,

Носете с гордост и 
чест името на светите 
братя Кирил и Методий! Бъ-
дете здрави и щастливи!

Бъдете жизнерадост-
ни  и дръзновени във всички 
свои благородни пориви и 
начинания!

Трагедията ...

Повече от 150 социални 
услуги се предлагат в гра-
ничния район на България и 
Сърбия, част от които бяха 
представени през миналата 
седмица на изложба в зала-
та на Общински съвет Ви-
дин. Експозицията съдържа 
40 постера с информация за 
успешни социални услуги за 
деца и възрастни от области-
те Видин, Монтана, София 
област, Перник и Кюстен-
дил в България и окръзите 
Бор, Зайчар, Нишава, Пирот, 
Ябланица и Пциня в Репу-
блика Сърбия.

Постерите представят 
децентрализацията на соци-
алните услуги в двете дър-
жави и реформите в тази 
област, каза при откриването 
й Николай Цолов (снимка-
та вдясно), ръководител на 
неправителствената органи-
зация Свободен младежки 

център (СМЦ). Идентична 
експозиция, но на сръбски 
език, ще бъде показана и в 
гр.Ниш.

Изложбата е част от дей-
ностите по проект "RISE - 
Регионална интеграция със 
социален ефект" на СМЦ 
- Видин и е финансиран от 
Европейския съюз чрез Про-
грамата за трансгранично 
сътрудничество между Бъл-
гария и Сърбия. Партньор 
по проекта е Сдружение за 
развитие на децата и младе-
жта «Отворен клуб» - Ниш, 
Р.Сърбия. 

В последвалите публич-
ни изяви, фокусът бе поста-
вен върху консолидацията в 
социалната сфера, инфор-
миране за иновативни и пи-
лотни проекти, както и към 
мерки за продължаване на 
сътрудничеството. В тази 
връзка се учредява нова, 

съвместна българо-сръбска 
организация, носеща името 
на проекта - RISE. На прес-
конференция (снимката най-
горе) беше направен отчет 
на постигнатото, споделени 
както успехите, така и науче-
ните уроци. 
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ОБЯВление
за провеждане на конкурс за държавен служител

Община Видин, гр.Видин, площад “Бдинци” № 2, телефон: 094 609483 на 
основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 
от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед 
РД-02-11-418/09.05.2012 г.на кмета на община Видин

ОБЯВЯВА кОнкУРС 
за една длъжност Младши експерт „Общински пътища и улици”, 

Отдел „екология, инфраструктура и инженерни мрежи и съоръже-
ния”, дирекция „Устройство на територията” 

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните ак-
тове за заемане на конкурсната длъжност, са:

- минимална образователна степен необходима за заемане на длъжността – 
образование: висше, минимална степен: „професионален бакалавър по .........”;

- минимален ранг за заемане на длъжността - V младши;
- минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изис-

ква.
2. Допълнителни изисквания към конкурсната длъжност са:
- компютърни умения: Word, Excel, правно-информационни продукти, ин-

формационно-управленски системи;
3. Начин за провеждане на конкурса:
- Решаване на тест
- Интервю
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандида-

тите за участие в конкурса, са: 
- Заявление за участие в конкурса (Приложение №2) към чл.17, ал.1 от 

Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители;
- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурси 

за държавни служители;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна сте-

пен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професио-

налния опит и/или придобития ранг като държавен служител.
5. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник 

/нотариално заверено пълномощно в 10 /десет/ дневен срок от деня на пуб-
ликуване на обявлението за провеждане на конкурса в местния  ежедневник и 
в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на адрес: гр. Видин, 
пл. „Бдинци” № 2 в сектор „Деловодство” на Център за информация и услуги на 
граждани на община Видин. 

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Ин-
тернет страницата на Община Видин - http://www.vidin.bg/ и на информационните 
табла във фоайето на сградата на Община Видин.

7. Описание на длъжността: Участва в дейността на отдела по изпълнение на 
политиката на Общинска администрация Видин в областта на общинската пътна 
инфраструктура, като събира и систематизира информация, обработва данни, 
проучва и обобщава различни практики и алтернативни решения; осъществява 
дейности по развитие и усъвършенстване на системите и средствата за органи-
зация и безопасност на движението, участва при изготвяне на краткосрочни и 
дългосрочни програми за изграждане и ремонт на пътната инфраструктура.

8. Размер на основната заплата определена за конкурсната длъжност - 290 
лв. 

9. Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.2, 
т.1 от НПКДС и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност могат да 
се изтеглят от следния Интернет адрес: http://www.vidin.bg/

Телефон и лице за контакти от отдел „Човешки ресурси” - 609483 – Т. Стое-
нелова. 

Орган по назначаване:
ГеРГО ГеРГОВ

кмет на община Видин

ОБЯВление
за провеждане на конкурс за държавен служител

Община Видин, гр.Видин, площад “Бдинци” № 2, телефон: 094 609483 на 
основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 
от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед 
РД-02-11-417/09.05. 2012 г. на кмета на община Видин

ОБЯВЯВА кОнкУРС 
за една длъжност Младши експерт „Транспорт и разрешителни 
режими”, Отдел „Финансово-счетоводни дейности и бюджет”, 

дирекция „Финансово-стопанска дейност”
1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните ак-

тове за заемане на конкурсната длъжност, са:
- минимална образователна степен необходима за заемане на длъжност-

та – образование: висше, минимална степен: „професионален бакалавър по 
.........”;

- минимален ранг за заемане на длъжността - V младши;
- минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изис-

ква;
2. Допълнителни изисквания към конкурсната длъжност са:
- компютърни умения: Word, Excel, правно-информационни продукти, ин-

формационно-управленски системи;
- оперативност, инициативност и комуникативност; 
- своевременно и коректно да обработва информацията; 
- умение за работа в екип.
3. Начин за провеждане на конкурса: 
- Решаване на тест
- Интервю
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от канди-

датите за участие в конкурса, са: 
- Заявление за участие в конкурса (Приложение №2) към чл.17, ал.1 от 

Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители;
- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурси 

за държавни служители;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна 

степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професи-

оналния опит и/или придобития ранг като държавен служител.
5. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник 

/нотариално заверено пълномощно/ в 10 /десет/ дневен срок от деня на пуб-
ликуване на обявлението за провеждане на конкурса в местния  ежедневник и 
в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на адрес: гр. Видин, 
пл.”Бдинци” № 2 в сектор „Деловодство” на Център за информация и услуги на 
граждани на община Видин. 

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на 
Интернет страницата на Община Видин - http://www.vidin.bg/ и на информаци-
онните табла във фоайето на сградата на Община Видин.

7. Описание на длъжността: Участва в дейността на отдела по изпълнение 
на политиката на Общинска администрация Видин в областта на транспорта, 
като събира и систематизира информация, обработва данни, проучва и обоб-
щава различни практики и алтернативни решения; осъществява дейности по 
разработване на транспортна схема на общината, администрира регулаторни 
режими, въведени със закон в областта на транспорта, туризма и търговията.

8. Размер на основната заплата определена за конкурсната длъжност - 290 
лв. 

9. Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.2, 
т.1 от НПКДС и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност могат 
да се изтеглят от следния Интернет адрес: http://www.vidin.bg/

Телефон и лице за контакти от отдел „Човешки ресурси” - 609483 – Т. Сто-
енелова. 

Орган по назначаване:
ГеРГО ГеРГОВ

кмет на община Видин

OБЩинА  Видин
Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/609 416; факс: 094/ 601 132;

e-mail: kmet@vidin.bg ; web site: www.vidin.bg

OБЩинА  Видин
Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/609 416; факс: 094/ 601 132;

e-mail: kmet@vidin.bg ; web site: www.vidin.bg

пластики, посветени на ис-
торическите забележител-
ности на Видин и Видинския 
край. В арт изложбата, която 
бе открита миналата седми-
ца от кмета на Видин Герго 
Гергов, свои творби пред-
ставиха художниците Петър 
Мичев-Педро, Камен Крумов, 
Цветомир Асенов, Красимир 
Савов, Анчо Ангелов, Михаил 

Михалев, Светльо Христов, 
Николай Галев, Александър 
Пройнов- Апер и Нераду.

Експозицията бе разгле-
дана от областния управител 
на Видин Цветан Асенов и 
зам.-министърката на реги-
оналното развитие и благо-
устройството Николина Ни-
колова, много почитатели на 
изобразителното изкуство и 
гости на дунавския град.

 Галя пеТРОВА

„Във  Видин за 
Видин – Приятели” Петима мъже задържани за множество домови кражби в община Ружинци

С полицейска мярка 
за срок до 24 часа в РУП-
Белоградчик са задържа-
ни петима жители на с. 
Дреновец - Т.С. /28г./, Х.Х. 
/25г./, М.Х. /21г./ и крими-
нално проявените И.С. 
/34г./ и Т.К. /38г./, съобщиха 
от Областна дирекция на 
МВР във Видин.

Повече от месец кри-
миналисти от ОДМВР-Ви-
дин и служители от РУП-

Белоградчик наблюдавали 
петчленната група, запо-
дозряна за извършени до-
мови кражби в селата Дре-
новец и Тополовец, общ. 
Ружинци. 

В четвъртък (10 май) 
са претърсени жилищ-
ни сгради, стопански по-
стройки и моторни-превоз-
ни средства, ползвани от 
петимата мъже в с. Дре-
новец. Открити и иззети 

са множество вещи – теле-
визор, тостер, ютии, печ-
ки, кафеварка, котлони, 
инструменти, палатки, ел. 
двигател, помпи, кабели, 
удължители, кухненска 
посуда, килими, одеала, 
метални битови предмети 
и др., за които е установе-
но, че са плячка от серия 
грабежи, извършени от 
апашите от февруари до 
май тази година. В дома на 

М.Х. е открит и иззет газов 
пистолет “Екол”, прера-
ботен за стрелба с бойни 
патрона (свалена муфа) и 
две кутии с общо 59 патро-
ни от различен калибър.  
Работата по изясняването 
и документирането на ця-
лостната престъпна дей-
ност на петимата мъже 
продължава.

Регионален говори-
тел на ОдМВР-Видин  
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ОБЯВление
за провеждане на конкурс 

за държавен служител
Община Видин, гр.Видин, площад “Бдинци” № 2, телефон: 

094 609483 на основание чл. 10а от Закона за държавния слу-
жител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане 
на конкурсите за държавни служители и Заповед РД-02-11-
419/09.05. 2012 г. на кмета на община Видин

ОБЯВЯВА кОнкУРС 
за една длъжност Младши експерт „Общо деловод-

ство” в отдел  „Връзки с обществеността и дело-
водство” на дирекция „Обща канцелария, админи-
стративно обслужване и компютърни технологии” 

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в 
нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност са:

- минимална образователна степен необходима за заема-
не на длъжността – образование: висше, минимална степен: 
„професионален бакалавър по .........”;

- минимален ранг за заемане на длъжността - V младши;
- минимален професионален опит за заемане на длъж-

ността – не се изисква;
2. Допълнителни изисквания към конкурсната длъжност 

са:
- компютърни умения: Word, Excel, правно-информацион-

ни продукти, информационно-управленски системи;
- оперативност, инициативност и комуникативност; 
- своевременно и коректно да обработва информацията; 
- умение за работа в екип.
3. Начин за провеждане на конкурса:
- Решаване на тест
- Практически изпит
- Интервю
4. Необходимите документи, които следва да бъдат пред-

ставени от кандидатите за участие в конкурса, са: 
- Заявление за участие в конкурса (Приложение №2) 

към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за 
държавни служители;

- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за про-
веждане на конкурси за държавни служители;

- Копия от документи за придобита образователно-ква-
лификационна степен, допълнителна квалификация, които се 
изискват за длъжността;

- Копия от документи, удостоверяващи продължител-
ността на професионалния опит и/или придобития ранг като 
държавен служител;

5. Документите следва да бъдат представени лично или 
чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в 10 /
десет/ дневен срок от деня на публикуване на обявлението 
за провеждане на конкурса в местния  ежедневник и в регис-
търа по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на адрес: 
гр. Видин, пл.”Бдинци” № 2 в сектор „Деловодство” на Център 
за информация и услуги на граждани на община Видин. 

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса 
се обявяват на Интернет страницата на Община Видин - http://
www.vidin.bg/ и на информационните табла във фоайето на 
сградата на Община Видин.

7. Описание на длъжността: Участва в дейността на отде-
ла по изпълнение на политиката на Общинска администрация 
Видин в областта на административното обслужване, като съ-
бира и систематизира информация, обработва данни, проучва 
и обобщава различни практики и алтернативни решения; осъ-
ществява дейности по административно обслужване.

8. Размер на основната заплата определена за конкурсна-
та длъжност - 290 лв. 

9. Образци на заявление за участие в конкурс и деклара-
ция по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС и длъжностната характерис-
тика за конкурсната длъжност могат да се изтеглят от следния 
Интернет адрес: http://www.vidin.bg/

Телефон и лице за контакти от отдел „Човешки ресурси” - 
609483 – Т. Стоенелова. 

Орган по назначаване:
ГеРГО ГеРГОВ

кмет на община Видин

ОБЯВление
за провеждане на конкурс за държавен служител

Община Видин, гр.Видин, площад “Бдинци” № 2, телефон: 094 609483 на основание чл. 10а от 
Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите 
за държавни служители и Заповед РД-02-11-416/09.05.2012 г. на кмета на община Видин

ОБЯВЯВА кОнкУРС 
за една длъжност началник сектор „Административно обслужване на физически и 

юридически лица и гражданска регистрация”, дирекция „Обща канцелария, 
административно обслужване и компютърни технологии”

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на кон-
курсната длъжност, са:

2.1. минимална образователна степен необходима за заемане на длъжността – образование: ви-
сше, минимална степен: „бакалавър”;

2.2. минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
2.3. минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4 години и/или придобит мини-

мален ранг ІІІ младши;
2. Допълнителни изисквания към конкурсната длъжност са:
- Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;
- Да познават законовите и подзаконовите нормативни актове в областта на административното 

обслужване, гражданското състояние и регистрация, архивния фонд; 
- Компютърни умения: Word, Excel, Internet, правно-информационни продукти, информационно-

управленски системи;
3. Начин за провеждане на конкурса:
- Решаване на тест
- Интервю
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в кон-

курса, са: 
- Заявление за участие в конкурса (Приложение №2) към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеж-

дане на конкурси за държавни служители;
- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служите-

ли;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна 

квалификация, които се изискват за длъжността;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или при-

добития ранг като държавен служител;
5. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено 

пълномощно/ в 10 /десет/ дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на кон-
курса в местния  ежедневник и в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на адрес: 
гр. Видин, пл. „Бдинци” № 2 в сектор „Деловодство” на Център за информация и услуги на граждани 
на община Видин. 

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Интернет страницата на 
Община Видин - http://www.vidin.bg/ и на информационните табла във фоайето на сградата на Община 
Видин.

7. Описание на длъжността: Ръководи и носи отговорност за професионално и административно 
изпълнение на основните и специфични дейности в сектора, свързани със съставяне на актове по 
гражданско състояние /раждане, брак и смърт/ и поддържането им в регистри, в едно с картотечния 
регистър и регистрите на населението, поддържане и актуализиране електронния регистър - локал-
на база данни „Население”, осигуряване на информация от ЕСГРАОН, организационно-техническата 
подготовка при провеждане на избори и местни референдуми и дейността по предоставяне на ин-
формация и услуги на гражданите, организира и планира работата си, осъществява ръководство и 
оказва методическа помощ при изпълнението на поставените задачи и осъществява пряк контрол по 
изпълнението им, разпределя задачите на служителите в сектора, проверява, обсъжда и удостоверява 
с подписа си законосъобразността, верността и правилността на подготвените от него и служителите 
в сектора документи, участва в разработването на административни и други актове в специфичната 
област на сектора, участва и координира изготвянето на анализи, справки и други разработки, прави 
предложения, при необходимост от управленско решение над неговото ниво, за подобряване органи-
зацията и ефективността на работата в сектора, участва в работни групи, комисии или консултативни 
органи, изпълнява в определения срок поставените устно или писмено задачи от непосредствения му 
ръководител, планира и отчита ежемесечно работата на служителите в сектора пред непосредствения 
си ръководител, разработва длъжностни характеристики на служителите в сектора, съгласно ЕКДА, 
изготвя под формата на докладна записка или заявка всяко предложение за поемане на задължение 
или за извършване на разход в сектора, изпълнява и други конкретни специфични функции и задачи, 
свързани с длъжността, както следва: оказва методична помощ на служителите в сектора, с оглед 
доброто познаване и правилното прилагане на нормативната уредба свързана с дейността на сектора; 
изготвя становища, предложения и проекти на решения, които са от неговата компетентност и контро-
лира работата по изготвянето им от служителите на сектор „Административно обслужване на физи-
чески и юридически лица и гражданска регистрация”; извършва проверки за спазване на законовите 
разпоредби; участва в дейностите по квалифициране на служителите от сектора; следи за изпълнени-
ето на законовите и подзаконовите разпоредби, регламентиращи работата в сектора; следи за спаз-
ване на регламентираните срокове и предлага мерки за отстраняването на нарушения и за търсене 
на отговорност от виновните лица; организира и осъществява контрол върху входящата и изходяща 
кореспонденция в сектора и отговаря за предаването й в архив. Спазва и контролира спазването в сек-
тора на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация и на утвърдения от кмета 
на община Видин Кодекс за поведение на служителите в Общинска администрация Видин, участва в 
провеждането на работни срещи, дискусии, семинари и други инициативи, свързани с дейността на 
сектора; спазва правилата за работа с документи, съдържащи класифицирана информация.

8. Размер на основната заплата определена за конкурсната длъжност - 343 лв. 
9. Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС и длъж-

ностната характеристика за конкурсната длъжност могат да се изтеглят от следния Интернет адрес: 
http://www.vidin.bg/

Телефон и лице за контакти от отдел „Човешки ресурси” - 609483 – Т. Стоенелова. 
Орган по назначаване:

ГеРГО ГеРГОВ
кмет на община Видин

OБЩинА  Видин
Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/609 416; факс: 094/ 601 132;

e-mail: kmet@vidin.bg ; web site: www.vidin.bg

OБЩинА  Видин
Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/609 416; 

факс: 094/ 601 132;
e-mail: kmet@vidin.bg ; web site: www.vidin.bg
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Покупко-продажби, наеми, 

консултации за ипотечни кредити

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

гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 63 (до училище европа)
тел. 0889 868 009, 0896 874 134;

e-mail: nelian_invest1@abv.bg]; www.ni.portalimoti.com

изкупуване на земеделски земи и гори

покупко-продажба, наеми, консултации и 
съдействие за ипотечни кредити, зем. земи

еднОСТАЙни:
жк. “Панония”, - панел, 41 кв. м. - 17 000 лв.
жк. „Кр. Бъчваров”  - панел, 41 кв.м., ет.7/7, след ремонт - 25 000 лв.
дВУСТАЙни:
жк. “Химик”, - ЕПК, 58 кв.м., ет.2 - 36 000 лв.
жк. „Гео Милев” – панел, 64 кв.м., ет.6/7 - 32 000 лв.
жк. „Съединение” – тухла, 60 кв.м., ет.3/6, с обзав., климатик - 45 000 лв.
жк. „П. Каравелов”- панел, 64 кв.м., ет.3/7 - 32 000 лв. 
жк. „Химик” – тухла, 70 кв.м., ет.3/6, гараж, с обзавеждане - 50 000 лв.
жк. „Бонония”- панел, 74 кв.м., ет.2/7, с обзавеждане -37 000 лв.
ТРиСТАЙни и ЧеТиРиСТАЙни:
жк. “Стамболийски”, панел, 78 кв.м., ет.4, - 39 000 лв.
жк. „Вида”- панел,78 кв.м. - 37  000 лв.
жк. „Бонония” - тухла, 120 кв.м., ет.1/5, гараж, с обзавеждане - 82 000 лв.
жк. „Христо Ботев” - тухла, 90 кв.м., ет.2/5, гараж, таванска - 75 000 лв.
жк. „Панония” - панел, 78 кв.м., ет.2/7 - 37 000 лв.
ул. „Ек. Йосиф” - тухла, 100 кв.м., ет.2/6 - 80 000 лв.
Търговски обект – ид. център, 50 кв.м., след р-т, сан. възел - 60 000 лв.
кв. “Акджамия“, къща с двор, 360 кв. м. - 36 000 лв.
пОд нАеМ:
Двустаен в жк. “Химик” - 160 лв.
Търговско помещение, 20 кв.м., сан. възел -100 лв.

Редактор: Теодора Макавеева
Реклами: Мария Савова
Комп. дизайн: Йордан Ставрев
Рекламна кантора: Таня Борисова

Гарсониери
44 кв. м.... “Ал. Стамболийски”, панел, ет. 8/8, мазе.......................................23 000 лв.
44 кв. м.... “Ал. Стамболийски”, панел, ет.6/8, мазе........................................25 000 лв.
48 кв. м... “Крум Бъчваров”, панел, ет. 8/8, мазе.............................................19 000 лв.
43 кв. м...„Строител”, панел, ет. 7/8, мазе…....................................................18 000 лв.
Двустайни
67 кв. м....“Крум Бъчваров”, панел, ет. 2, вътрешен, мазе..............................35 000 лв.
76 кв. м...“Крум Бъчваров”, панел, ет. 3/6 , мазе.............................................39 000 лв.
64 кв. м...“Крум Бъчваров”, панел, ет. 2/8, мазе..............................................33 000 лв.
60 кв. м...“Химик”, панел, ет. 8/8, обзаведен....................................................28 000 лв.
68 кв. м... “Химик”, тухла, ет .6/6, след ремонт................................................45 000 лв.
60 кв. м... “Химик”, тухла, ет. 5/8, преходен, мазе ..........................................38 000 лв.
60 кв.м... “Вида”, панел , ет.3/8, мазе ..............................................................32 500 лв.
60 кв.м... “Панония”, тухла , ет.2/5, мазе, обзаведен ..................................18 000 евро
76 кв.м.... “Гео Милев”, панел, ет.7/7, след ремонт, мазе ...............................35 500 лв.
76 кв.м....“Бонония”, панел , ет.2/8, с мебели, мазе ........................................35 000 лв.
80 кв.м....“Бонония”, тухла, ет.2/5, таванска, мазе, обзаведен.......................50 000 лв.
60 кв.м.... “Васил Левски”, тухла, ет. 2, мазе....................................................46 000 лв.
75 кв.м.... “Екзарх Йосиф”, тухла, ет.1, гараж, мазе.....................................35 000 евро
60 кв.м... “Панония”, панел , ет.3 /8, мазе.........................................................32 000 лв.
67 кв.м... “Съединение”, тухла, ет.2/8, мазе, гараж, тав.стая ........................52 000 лв.
Тристайни, четиристайни, мезонети
78 кв.м.... “Панония”, панел, ет.1/8, мазе.........................................................39 000 лв.
78 кв. м... “Панония”, панел, ет.7/8, мазе , след ремонт.................................35 000 лв.
78 кв. м.... “Гео Милев”, панел, ет. 1/8, мазе...................................................40 000 лв.
78 кв. м.... “Химик”, панел, ет. 5/8, мазе.......................................................…35 000 лв.
84 кв.м..... “Химик”, тухла, ет.2/2, след ремонт................................................45 000 лв.
98 кв. м...Център, тухла, ет.1/5, мазе...............................................................67 000 лв.
100 кв. м..Пазара, тухла, ет.2/5, гараж, мазе...................................................80 000 лв.
117 кв. м.. “Бонония”, тухла, ет.2/5, гараж, мазе.............................................70 000 лв.
120 кв. м... “Хр. Ботев”, тухла, ет.4/5, гараж, мазе, таванска стая.................80 000 лв.
120 кв. м..“Хр. Ботев”, тухла, ет.2/5, гараж, мазе, таванска стая...................70 000 лв.
120 кв. м...“Гео Милев”, тухла, ет.3/4, гараж, мазе..........................................85 000 лв.
Къщи, етажи от къщи, вилни  и селски имоти
50 кв.м.ул. „Цар Симеон Велики”, сутеренен етаж, сам.вход, след  ремонт 30 000 лв.
75 кв.м...ул. „Княз Дондуков”, самостоятелна, ет.1/1,двор 150 кв.м...............65 000 лв.
150 кв.м..с.Слана Бара,  самостоятелна,  двор 3000 кв.м..............................50 000 лв.
120 кв.м..с.Ясен, самостоятелна, двор 4100 кв.м...........................................35 000 лв.
120 кв.м..гр.Кула, ет.2,  двор 300 кв.м, лятна кухня.........................................35 000 лв.
120 кв.м...„Плиска”, тухла, ет. 2, двор 220 кв.м, ново строителство...............90 000 лв.
Изкупува земеделски земи и гори
в област Видин, община Лом, Кула, Бойница, Димово във всички землища 
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пРОдАВА 
иМОТи

продавам панелни 
гарсониери в к-с „Крум 
Бъчваров” и тухлена в кв. 
„Калето”; тел.: 0896 659 
632

продавам спешно нов 
тристаен тухлен апарта-
мент, 102 кв.м чиста площ, 
ПВЦ, блиндирана врата, 
гараж 26 кв.м; тел.: 0898 
633 302

продавам голям ту-
хлен апартамент на края 
на града, спешно; тел.: 

0897 647 729
продавам двустаен 

апартамент в к-с “Крум 
Бъчваров”, бл. 7, ет.5/6, 
дъбов паркет, баня с фа-
янс, без посредник; тел.: 
0898 474 397

продавам къща в с. 
Слана бара, с дворно мяс-
то; тел.: 0878 235 563

продавам гарсониера 
в к-с “Васил Левски”, бл. 5; 
тел.: 0887 061 621

продавам двустаен в 
к-с “Панония”, бл. 7, ет. 4, 
ап. 54; тел.: 0897 054 308, 
0895 300 116

продавам две къщи 
с дворно място 1,4 дка, с 
гараж, на 28 км от Видин; 
тел.: 0887 624 442

продавам спешно пар-
цел в Дунавци, 1200 кв.м, 
ограден, на асфалтирана 
улица, цена 10 000 лв.; 
тел.: 0898 633 302

продавам двустаен ту-
хлен и тристаен панелен, 
от собственик; тел.: 0897 
891 082, 0884 248 754

продавам панелни 
двустайни в блок „Яво-
ров”, к-с „Крум Бъчваров”, 
к-с „Панония”, к-с „Вида”, 
к-с „Гео Милев”, к-с „Петко 
Каравелов” и тристаен 
панел в к-с „Химик”; тел.: 
0896 659 632

продавам празен пар-
цел в регулация с. Акаци-
ево, без посредник; тел.: 
690 477, 0885 323 280

продавам тристаен 
тухлен апартамент, 107 
кв.м, с двор и място за га-
раж, топцентър; тел.: 0878 
639 452

продавам две къщи в 
с. Покрайна – 60 и 80 кв.м, 
с дворно място 1 дка и 
селскостопански построй-
ки, цена 14 000 лв. и в с. 
Иново парцел 900 кв.м с 
ток, вода, цена 9500 лв.; 
тел.:0878 372 900

п р од а ва м  с п е ш н о 
къща с дворно място в с. 
Рупци, строена 1985 г., 
плоча, цена 25 000 лв.; 
тел.: 0898 633 302

продавам къща в с. 
Жеглица, с 1 дка дворно 
място – центъра; тел.: 
0882 595 707

продавам гарсониера, 
ет. 2 - 18 000 лв., тухлена 
- 25 000 лв., двустаен пане-
лен – 25 000 лв., двустаен 

тухлен – 35 000 лв., трис-
таен панелен – 30 000 лв., 
тристаен тухлен – 55 000 
лв., етаж от къща и къща 
с двор; тел.: 606 122, 0878 
620 610, 0887 471 218, 
0897 828 008

продавам двустайни 
тухлени в к-с „Бонония” 
и тристайни тухлени в кв. 
„Калето”, к-с „Христо Ботев 
и идеален център; тел.: 
0896 659 632

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

продавам къща в Но-
воселци, близо до центъ-
ра, 1 дка двор, в регула-
ция; тел.: 0895 723 909

продавам/Давам под 
наем гаражи срещу входа 
на „Винпром”; тел.: 0887 
416 017

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

продавам търговско 
помещение – магазин, на 
ул. „Широка” (до Полици-
ята), 38 кв.м и идеални 
части, цена 80 000 лв.; 
тел.: 0898 633 302

продавам/Давам под 
наем магазин до Пазара; 
тел.: 0888 795 251

продавам из годно 
тристаен тухлен апарта-
мент; тел.: 0878 334 034

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

продавам терен в Ново 
село, в регулация, 1,2 дка, 
с вода и до ток, цена по 
споразумение; тел.: 0889 
334 449

продавам нова самос-
тоятелна къща, етаж от 

къща – 30 000 лв., етаж от 
къща в кв. „Калето”; тел.: 
0896 659 632

продавам спешно на-
пълно реновирана гар-
сониера, с възможност 
за разширение (ново 
Вик, пВЦ дограма, ла-
минат, теракот, обзаве-
дена баня), с мазе, до х-л 
„Ровно”, от собственик; 
тел.: 0879 846 454

продавам панелни гар-
сониери в к-с „Бонония”, 
„Гео Милев” и „Крум Бъчва-
ров”; тел.: 0898 633 302

продавам апартамент 
115 кв.м в к-с „Христо Бо-
тев”; тел.: 0886 472 397

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

продавам четирис-
тайни тухлени с гаражи в 
„Христо Ботев“, кв. „Кале-
то“, к-с „Крум Бъчваров“, 
„Химик“, магазини, офиси 
и преносими павилиони – 3 
бр.; тел.: 606 122, 0878 620 
610, 0887 471 218, 0897 
828 008

продавам апартамент 
в широк център, тухла, 
гараж, ново строителство, 
в недовършен вид – 40 000 

лв.; тел.: 0885 916 227
продавам гараж, гар-

сониера, двустаен, триста-
ен и къща, без посредник; 
тел.: 0888 622 789

продавам/Заменям 
магазин 35 кв.м за джип; 
тел.: 0887 943 970

п р од а ва м  с п е ш н о 
къща 60 кв.м, с допълни-
телна постройка 29 кв.м и 
дворно място 370 кв.м, к-с 
„Бонония”, цена 37 000 лв.; 
тел.: 0898 633 302

продавам къща в с. 
Градец, след основен ре-
монт; тел.: 0897 876 438

продавам тристаен 
тухлен, с таванска и гараж, 
до парк „Толбухин”, след 
основен ремонт; тел.: 0896 
672 942

п р од а ва м  к ъ щ а  в 
с. Иново, за ремонт, с 
двор 850 кв.м; тел.: 0882 
631 029

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

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

кУпУВА иМОТи 

купувам селски къщи 
в област Видин; 
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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

Гарсониери и боксониери
кв. “Калето”, 35 кв. м., тухла, ет. 5/5, лукс, с кредит......34 000 лв.
ж.к. “Ал. Стамболийски“, 41 кв.м, ет.8/8, панел, с кредит ........... 23 000 лв.
бл. „Чавдар”, 44 кв.м, ет.4, тухла...................................35 000 лв.
двустайни
бл. “Яворов“, 60 кв. м., ет. 3, панел............32 000 лв.
ул. “Тодор Велков”, 55 кв. м., ет. 4/4, тухла, ново стр...32 000 лв.
ж.к. “Баба Тонка”, 69 кв.м., ет. 3, панел , обзаведен.... 33 000 лв.
ж.к. “Съединение“, 58 кв.м, ет.7/8, тухла.......................33 000 лв.
кв. “Калето”, 64 кв. м., тухла, ет. 5/5, мазе, гараж с WC..50 000 лв.
ж.к. „Бонония”, 75 кв.м, ет. 2, панел, добро състояние.....20 000 евро
ж.к. „Химик”, 58 кв.м, ет. 6/8, тухла.....32 000 лв.
ж.к. „Химик”, 70 кв.м, ет. 3, тухла, с обзавеждане.........45 000 лв.
ж.к. „Химик”, ет. 9/10, тухла, отремонтиран, с кредит...46 000 лв.
ул. „Антон Страшимиров”, 60 кв.м, ет. 4, тухла, ново стр....25 000 евро
бл. 120, 77 кв.м, ет. 3, тухла, след ремонт.......48 000 лв.
ж.к. „Съединение”,  58 кв.м, ет. 2, тухла, обзаведен, супер лукс...46 000 лв.
кв. „Калето”, 78 кв.м, ет. 4, тухла, таванска и мазе...60 000 лв.
Тристайни и четиристайни
ж.к. „Строител”, 78 кв.м, панел, ет. 2, след осн. р-т....38 000 лв.
ж.к. “Вида”, 76 кв.м., панел, ет. 2, след р-т...... 40 000 лв.
ж.к „Гео Милев”, ет. 1, панел....42 000 лв.
ж.к. „Бонония”, ет. 2/8, панел...46 000 лв.
ж.к „Гео Милев”, 120 кв.м, ет. 3, тухла, гараж, мазе....65 000 лв.
ж.к. „Бонония”, 100 кв.м, ет. 1, тухла, обзаведен, спешно.....65 000 лв.
ул. “Цар Симеон Велики”, 95 кв.м., ет 2, тухла, ново стр... 40 000 евро
Топ център, 120 кв.м, ет. 4/6, тухла, ново строителство, лукс...55 000 евро
къщи, етажи от къщи и вилни имоти
ул. “Дунавска”, самост., 53 кв.м, двор 110 кв. м......40 000 лв.
ул. „Владикина”, 90 кв.м, 2 етажа, 0,220 дка, ново стр...85 000 лв.
Офис в ЦГЧ, 57 кв.м....60 000 лв.
купува гараж в Янтрите

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

Северна промишлена Зона - пътя за Ферибота

курсове по йога
за начинаещи 
и напреднали

в новооткрития специализиран салон в 
хотелския комплекс „Ровно” - Видин.
Заниманията ще се провеждат всеки ден от 
понеделник до петък от 17.00 до 21.00 часа.

Справки и записвания на 
тел. 690 990 и 0878241025

За вас работодатели
Агенция по заетостта

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

ване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по 
Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. май 2012 г., както следва:

насърчителни мерки за заетост и обучение                       Средства в лв.
1. Насърчаване на работодателите да наемат безработни 
младежи до 29 годишна възраст с трайни увреждания, вкл. 
военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, 
завършили образоването си /чл.36 ал.2 от ЗНЗ/  41258 лв.
2. Насърчаване на работодателите да наемат безработни 
лица на непълно работно време /чл.51 от ЗНЗ/  1959 лв.
3. Насърчаване на работодателите да разкриват работни 
места за наемане на безработни лица с трайно намалена 
работоспособност /чл.52 ал.1 от ЗНЗ/     4742лв.
4. Насърчаване на работодателите да разкриват работни 
места за наемане на безработни лица - самотни родители 
/осиновители/ и/или майки с деца до 3 - год. възраст 
/чл.53 от ЗНЗ/      1476 лв.
5. Насърчаване на работодателите да наемат на работа 
продължително безработни лица /чл. 55в от ЗНЗ/  6667 лв.
6. Насърчаване на работодателите да разкриват работни 
места за чиракуване /чл. 55г от ЗНЗ/    4455 лв.
7. Допълнително трудово възнаграждение на наставник за 
разкрити работни места за чиракуване /чл. 55г от ЗНЗ/  3900 лв.
8. Насърчаване на работодателите да разкриват „зелени 
работни места” /чл.55д от ЗНЗ/    8975 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и не-
обходимите документи от 14.05.2012г. до 19.05.2012г. включително.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция ”Бюро по труда” – 
Видин, площад ”Бдинци” №1 , стая №27.

тел.: 094/600 481, 0899 
823 840

купувам гараж в ра-
йона на ул. „Княз Борис“ 
(кв. „Калето“); тел.: 0886 
845 175

купувам гараж в Ян-
трите; тел.: 0888 216 194

купувам изгодно и 
навсякъде земеделски 
земи; тел.: 606 122, 0878 
620 610, 0887 471 218, 
0897 828 008

купувам магазин от 30 
до 50 кв.м в центъра; тел.: 
0878 334 034

дАВА пОд нАеМ

давам под наем обза-
ведена боксониера; тел.: 
0884 174 841

давам под наем суте-
ренна тухлена боксоние-
ра, след основен ремонт, 
напълно обзаведена, до 
Ташкюприя; тел.:  0894 
666 969

давам под наем обза-
ведена гарсониера в кв. 
“Калето”; тел.: 0878 151 
919

давам под наем/Про-
давам в София напълно 
обзаведен апартамент до 
Медицинска академия и 
Пирогов – център; тел.: 
094/639 433, 02/956 1348, 
0876 603 902

давам под наем еднос-
таен тухлен апартамент 
в к-с „Съединение“, ет. 3 
(над ОББ ), обзаведен; 
тел.: 0888 848 386

давам под наем апар-
тамент (студио), 67 кв.м, 
луксозно обзаведен със 
старинна мебел, в София, 
ж.к. „Обеля” 2, на 500 м от 
метростанцията; тел.: 0889 
313 371

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

давам под наем офи-
си в центъра; тел.: 0888 
622 789

давам под наем об-
заведени и необзаведени 
гарсониери, двустайни, 
тристайни, етажи, къщи, 
офиси, магазини и бизнес 
имоти; тел.: 606 122, 0878 
620 610, 0897 828 008, 
0887 471 218

давам под наем по-
мещение за лекарски или 
стоматологичен кабинет в 
близост до МЦ „Биомед”; 
тел.: 0898 441 393

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

давам под наем дейст-
ващо заведение - 50 кв.м, 
може и за магазин, в цен-
търа на гр.Брегово (пло-
щада), цена - изгодна, 
договаряне; тел.: 0887 
366 557

давам под наем /Про-
давам къща в идеален 
център с дворно място; 
тел.: 0898 441 393

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

РАЗни пРОдАЖБи 

продавам тополи, 1 
бр. торпедо и 2 бр. кал-
ници за ГАЗ 53; тел.: 0889 
571 834

продавам еднотонен 
кантар; тел.: 094/ 603 271

продавам фуражомел-
ка – 32 чукова; тел.: 0878 
235 563

продавам банциг; тел.: 
0895 489 818

продавам мотор Джон-
сън за лодка, 6 к.с. - 650 
лв.; тел.: 0885 888 423

продавам фуражо-
мелка със/без ел. мотор, 
цена по споразумение; 
тел.: 0882 418 966, 0884 
559 818

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

продавам гроздоме-
лачка – 70 лв.; тел.: 0896 
426 665

продавам трикрилен 
гардероб; тел.: 0887 536 
603

продавам извънбордов 
двигател за лодка „Ямаха”, 
40 к.с., с дистанционно; 
тел.: 0886 339 696

п р о д а в а м 
автоматизирано сито за 
промиване на злато „Desert 
Fox” - ново, цена 800 лв.; 
тел.: 0882 371 437

продавам  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

кУпУВА

купувам пет млечни 
кози; тел.: 0878 241 025

купувам туристическо 
ремарке; тел.: 0878 775 
235

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

РАБОТА

Търся човек с отличен 
английски език, добри ко-
муникативни възможности, 
отлични умения за работа 
с компютър - добро въз-
награждение; тел.: 0898 
675 332

Търся фризьорки за 
работа; тел.: 0888 622 
789

Медицинска сестра 
търси работа – гледане на 
възрастни хора; тел.: 0896 
426 665

набирам камериерки 
с немски език за чужбина; 
тел.: 0899 881 715

Образована жена тър-
си работа – гледане на 
болен, чистене на офиси, 
домове, гледане на деца; 
тел.: 0893 921 445

УСлУГи 

Арматура ,  зидария, 
кофраж и покриви на ниска 
цена; тел.: 0888 097 595

преводи и уроци по 
английски, руски и гръцки 
език; тел.: 0899 426 779

Ремонт на ВиК инста-
лации; тел.: 0899 531 929, 
0895 098 228

Бърз кредит до 1200 
лв.; тел.: 0898 510 395

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

Строително-ремонтни 
дейности, боядисване, 
преградни стени, фаянс, 
ламинат, ВиК инсталации; 
тел.: 0898 674 203, 0889 
128 424, 0896 332 063

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

АВТОМОБили 

продавам автомобил 
Дайхатсу; тел.: 0897 891 
082, 0884 248 754 

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

дРУГи

Мъж на 58 години тър-
си жена за съжителство 
в село, осигурени много 
добри условия за живот; 
тел.: 0886 845 175
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Нивото на Дунав

Овен За мнозина от знака 
стресът ще има неблагоприятен ефект 
както върху работата ви, така и върху 
отношенията ви с приятели и познати. 
Стремете се да не прекалявате с изис-
кванията си, защото думите ви могат да 
бъдат тълкувани по погрешен начин.

Телец     Не пренебрегвайте късме-
та и добрия шанс, особено ако искате 
дълго време да се радвате на стабил-
ност в материалната област. Съобра-
зявайте се с желанията на родители и 
партньора в любовта. Опитайте се да 
работите с хъс.

Близнаци Ще се радвате на 
солидни успехи, ако не пренебрегвате 
отправените ви предупреждения от до-
верени лица в бизнеса и от интимната 
половинка в лично и материално отно-
шение. Опитайте да се вслушате в съ-
ветите, дадени ви от близък приятел.

Рак   Не си позволявайте ка-
призи и не предявявайте твърде висо-
ки претенции към началници и делови 
партньори, за да не загубите благово-
лението им. Всяко неправилно преце-
нено от вас действие може да се пре-
върне в сериозна заплаха.

лъв    Ще ви владеят емоции 
и дела, свързани с дома ви, брачния 
партньор, приятели и колеги. Тъй като 
наистина звездите ви дават голяма 
енергия в комбинация с остър ум, опи-
тайте се да ги ползвате конструктивно 
при контактите си.

дева    Основните ви ангажимен-
ти според звездите са в областите на 
професионалните и партньорските ви 
контакти. Вашите емоции и дела ще са 
свързани естествено освен с кариерата 
и с дома, и с партньора. Ще имате ста-
билна подкрепа.

Везни   Може да почувствате 
изострен стремеж към материална 
обезпеченост, което ще се прояви като 
пестеливост и методичност за довеж-
дане на нещата докрай с упорит и по-
стоянен труд. Не се притеснявайте за 
финансовото си благополучие.

Скорпион Звездите ви 
дават сериозна концентрация и спо-
собност да избягвате занимания с из-
лишни неща. Имате достатъчно мощен 
енергиен заряд да преследвате и по-
стигате и далечните си цели. Можете 
да получите помощ, ако ви се наложи. 

Стрелец   Използвайте енерги-
ята си, за да свършите неотложните 
малки неща в живота, защото поня-
кога те се оказват извънредно важни. 
Преценете добре през този период 
кои са истинските ви приятели и на 
кого не можете да разчитате.

козирог Ще се радвате на 
успех във всичките си начинания, 
свързани с кратки пътувания, публи-
кации и изяви в музиката и литерату-
рата. Имате голяма енергия и сила, 
използвайте я с конструктивна насо-
ченост.

Водолей    В професионалната 
сфера звездите ви дават стабилност 
и успехи. Това може да се отрази бла-
готворно и на вашите финансови ре-
сурси. Не трябва да се захващате и 
със съдружници с разклатени финан-
си и непрактични идеи.

Риби Очаква ви голяма ди-
намика, свързана най-вече с отноше-
ния с хората близо до вас - съседи, 
роднини, и вероятно доста контакти 
и пътувания на близки разстояния по 
повод служебните ви ангажименти. 
Пазете се от прекаляване.

„Райфайзенбанк” и „Кнауф” България си партнират за 
подобряване на енергийната ефективност в домовете При км 790,20  

- Видин нивото на 
Дунав е 394 см., 
повишение с 8 
см.  

При км 833,60 
- Ново село -  333 

см., понижение с 3 см. 
Температурата на водата – 18°C.

Слънцето над Видин изгрява в 
6:02 ч. и залязва в 20:48 ч.

Фаза на Луната: Намаляващ По-
лумесец

• Банката отпуска целеви кредити за 
енергоспестяващи проекти

• Безвъзмездна финансова помощ  за до-
макинството след завършване на проекта

„Кнауф” България ЕООД 
и „Райфайзенбанк” (Бълга-
рия) ЕАД стартират съвместна 
кампания, по време на която 
клиентите ще могат да се за-
познаят с възможностите за 
подобряване на енергийната 
ефективност в дома си и начи-
ните за нейното финансиране. 
Двете компании са партньори 
по програмата за финансиране 
на енергийната ефективност в 
дома (REECL) на Европейска-
та банка за възстановяване и 
развитие, предвиждаща и без-
възмездна помощ.   

Програмата предоставя на 
домакинства или сдружения на 
собственици от цялата страна 
възможност да се възползват 
от предимствата на енергий-

ната ефективност с Knauf сис-
темите и да получат целеви 
кредити и безвъзмездна фи-
нансова помощ чрез мрежата 
на „Райфайзенбанк”.

Домакинствата, които фи-
нансират енергоспестяващи 
дейности в дома си чрез кре-
дит от „Райфайзенбанк”, от-
пуснат по програмата, могат да 
ползват безвъзмездна помощ в 

размер до 20% от направените 
разходи за индивидуални про-
екти и до 30 % от направените 
разходи, когато се финансират 
групови проекти за цялостно 
подобрение на многофамилни 
жилищни сгради. По този начин 
клиентите дългосрочно спестя-
ват средства, благодарение на 
по-ниските разходи за енергия, 
като кредитите се отпускат при 
ясна и облекчена процедура и 
бързи срокове на изплащане 
на безвъзмездната помощ.   

Oт старта на програмата за 
финансиране на енергийната 
ефективност в дома (REECL)  
през 2005 година, „Райфай-
зенбанк” е отпуснала над 6500 
кредита за  енергоспестяващи 
дейности на домакинствата.

За допълнително повиша-
ване на достъпа на клиентите 
до енергийно ефективни про-
дукти, както и до програмата 
REECL, „Кнауф” и „Райфайзен-
банк” ще бъдат домакини на 
съвместни акции в 12 града в 
цялата страна, които ще се про-
ведат от 2 май до 1 юни 2012 г. 
По време на тях клиентите ще 
могат да се запознаят с про-

дуктите на 
Knauf, чрез 
които могат 
да подобрят 
енергийната 
ефективност в дома си, както 
и с условията по кредит Енер-
гийна ефективност от „Райфай-
зенбанк”.

Практическите демонстра-
ции на Knauf системите за Фа-
садна топлоизолация и Vidifloor 
+ EPS за топлоизолация на 
неизползваеми подпокривни 
пространства ще се проведат 
през месец май в складовете 
на дистрибутори на „Кнауф” 
България ЕООД в Благоевград, 
Велико Търново, Велинград, 
Видин, Добрич, Дупница, Кар-
лово, Казанлък, Монтана, Раз-

град, Сливен и Шумен.  
Фасадната стена W333 на 

Knauf е подходяща за усвоява-
не на балкони и реконструкции 
на вече съществуващи едно– и 
многофамилни сгради. Изграж-
дането на тази енергоефектив-
на, тънка стена е лесно, без 
мокри процеси, чрез метална 
или дървена профилна кон-
струкция и облицовка от плос-

кости при крайна дебелина на 
стената  от 19 сm до 32 cm, 
като при 32 cm се постига стан-
дартът за пасивна къща. 

С Термосистемата на Knauf  
появата на конденз и образува-
нето на мухъл вече не същест-
вуват. Изолационният слой не 
позволява на ниските темпе-
ратури да проникнат в самата 
външна стена, а енергийните 
загуби могат да се намалят до 
50%. Подходяща е за изолация 
на всякакъв вид външни стени - 
тухла, газобетон, бетон. 

Vidifloor + EPS плоскости 
- система за топлоизолация 

на неизползваеми под-
покривни пространства: 
комбинираните подови 
елементи Kнауф Vidifloor 
+ EPS плоскости  се със-
тоят от залепени гипсфа-
зерна плоскост Vidifloor и 
полистирен. Гипсфазер-
ната плоскост е тип GF-
W2, съгл. БДС EN 15283, 
с дебелина 10 mm, а EPS 
плоскостта  отговаря на 
БДС EN 13163:2009 и е с 
дебелина 100 mm. Двата 
компонента са размес-
тени, така че е оформен 

стъпаловиден кант, който слу-
жи за свързване на елементите 
един към друг чрез застъпване 
без допълнителни скрепителни 
средства. Подходящи за топло-
изолация на неизползваеми 
подпокривни пространства. От-
личават се с  бърз и лесен мон-
таж, енергоспестяващи.

Основни предимства на Knauf системите:
• Високоефективна комбинация от съвместими компоненти;
• Дълготрайност на материалите;
• Продукти с немско качество по европейски стандарти;
• Намаляват топлинните загуби през външните стени;
• Спестени разходи за отопление и охлаждане;
• Бърза възвръщаемост на вложените средства;
• Повишен комфорт на жилищната среда.
Knauf продуктите отговарят на стандартите: EN 520; EN 

15283:2; EN 14195; ETAG 004.
За повече информация посетете www.knauf.bg и www.

ecocredit.bg или позвънете на информационния център 
на кнауф България еООд: 0700 300 03.

Във връзка с 22-годишнината на 
в.               редакцията на вестника 

Обявява конкурс за рисунка
Може да участват всички до 22-го-

дишна възраст. Носете творбите си на 
Празника на в.            на 23 май в 17.00 
часа пред Паметника на видинските вес-
тникари.

Комисия от утвърдени видински ху-
дожници ще отличи най-добрите, които 
ще получат от вестника ПризнаНИЕ и 
публикуване.

Рисувайте! 
донесете 

рисунките си!


