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

Fax. +359 94 600 305

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

Арендова и изкупува 
земеделска земя 

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

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

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

Изготвяне на всички документи. Коректни 
отношения и бързо обслужване. 

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

най-високи цени! Заплащане веднага! 

ново

Доверете се на дългогодишния 
ни опит и професионализъм!

Виц на броя

Green peace
Ви очаква!

не пропускайте да посетите уникалния ресторант 
на аква-парк и спа-хотел  Green peace в 

местността Божурица. Уютната обстановка, 
изобилното меню от ястия и напитки и доброто 

обслужване може да задоволи всеки каприз. 
За персонала всеки клиент е бог!
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„В името на краля”

Взрив на хепатит А в Белоградчик

„Баба Вида” и Белоград-
чишките скали водят в 
класацията за чудеса 

на България

В замъка 
„Баба Вида” 
завършиха 

снимките на 
американски 

филм 

В „Баба Вида” мина-
лата седмица завършиха 
снимките на американския 
филм „В името на краля 
3”. Това бяха и последните 
снимачни дни на филма в 
България, съобщи Вален-
тин Маринов, директор на 
продукцията. Продуцент-
ската компания „Ивент 
филм” е заложила на тре-
то действие на култовия 

Разбрах кое ни е европейското - 
гладуваме по програма!

Ние, живеещите във 
Видинско, сме засипва-
ни от статистики, анали-
зи, доклади, повтарящи 
и преповтарящи, че в 
много отношения на-
шият край изостава от 
останалите региони на 
България. Последни сме 
по доходи и равнище на 
заплатите, заетостта тук 
е от най-ниските в стра-
ната, населението – едно 
от най-застаряващите. 
Но ако има нещо, с което 
се гордеем – и то съвсем 
оправдано – това е кул-
турното и природно бо-
гатство на Видинско. То, 
оказва се, се оценява не 
само от живеещите тук.

В момента върви по-
следният етап на онлайн 
гласуването за избор на 
най-голямото чудо на 
България в областта как-

то на материалното, така 
и на нематериалното на-
следство. Целта на кам-
панията, както вече сме 
писали, е да бъде съз-
даден списък от обекти, 
който да бъде предложен 
за включване в списъка 
на ЮНЕСКО за световно 
културно наследство. В 
тази класация в сфера-
та на материалното на-
следство спорят обекти, 
от които

на първите две мес-
та са в област Видин.

Изненадващо първо 
място с 26% от гласовете 
(данните са от петък, 21 
септември) заема замъ-
кът-крепост „Баба Вида”. 
Казвам изненадващо, не 
защото емблематичната 
за нашия двухилядоле-

Повишена заболе-
ваемост от хепатит А е 
регистрирана в Бело-
градчик – от края на юли 
до 21 септември там са 
установени 94 случая на 
заразени от „болестта на 
мръсните ръце”. От тях 77 

са от ромския квартал на 
града. Най-засегнати са 
децата от 5 до 14-годиш-
на възраст (около 90% от 
всички заболели), съобщи 
за в. „НИЕ” д-р Гергана 
Джамбова, директорка на 
Регионална здравна ин-

спекция – Видин (РЗИ). Тя 
уточни, че става въпрос 
за няколко семейни огни-
ща в ромската махала на 
града. „Причината за епи-
демиологичния взрив са 
лошите битови условия в 
ромската махала, където 
са първите случаи – не-
достатъчна лична хигиена, 
лоши санитарно-битови 
условия на домакинства-
та”, обясни д-р Джамбова. 

Всички заболели са хоспи-
тализирани в болниците в 
Монтана и Лом, тъй като 
във видинската болница 
инфекциозното отделение 
беше закрито преди вре-
ме.

Тя беше категорична, 
че за епидемия не може 
да се говори, обстановка 
вече се успокоява, през 

Прасето, виждайки на двора подгот-
веното барбекю, почна да лови мишки и 
да лае по чуждите хора.
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последните четири дни е 
имало регистриран само 
един нов случай. Джам-
бова увери, че се вземат 
всички възможни мерки за 
справяне със ситуацията. 
„Още след първите случаи 
са предприети противо-
епидемиологични мерки. 
Изследвана е водата в 
ромския квартал и в града 
– питейната вода не пока-
за отклонения от нормата. 
Проведени бяха срещи с 

кмета на общината – да-
дени са предписания за 
редовното сметосабиране 
и извозване на битовите 
отпадъци, за извършване 
на дезинфекциозни обра-
ботки в ромския квартал”, 
обясни тя. Допълни че във 
вторник (18 септември) е 
проведена среща с дирек-
торите на учебни заведе-
ния, дадени са им пред-
писания за засилване на 
дезинфекцията. Предстои 
да бъдат извършени про-
верки дали предписанията 

са изпълнени. Направена 
е и среща с директорката 
на детската градина. Про-
ведени са срещи с общо-
практикуващите лекари. 
Известена е и Агенцията 
за безопасност на храни-
те и оттам са извършили 
проверки в хранителните 
обекти.

Джамбова обясни, че 
последно през 2001 г. в 
Белоградчик е имало ви-
сока заболеваемост. Има 
известна цикличност, но 
трудно може да се опреде-

ли, кога ще има взрив. Тя 
беше категорична, че във 
Видин няма висока заболе-
ваемост от хепатит А, ре-
гистрирани са 4 единични 
случая. Така че, успокоява 
тя, разпространението на 
заболеваемостта е огра-
ничено до Белоградчик. 

Във връзка с предпаз-
ването от хепатит тип А 
експертите съветват да се 
пази добра лична хигиена. 

РОСиЦА 
кирилова

тен град забележител-
ност не заслужава това, 
а защото в предходните 
етапи на кампанията пър-
во място твърдо завою-
ваха Белоградчишките 
скали и крепостта „Кале-
то”, а в миналогодишното 
й издание те се наредиха 
отново в първата десят-
ка. Но и сега те заемат 
не по-малко достойното 
второ място в класация-
та с 25%.

Първото или второ-
то място едва ли ще има 
някакво пряко финан-
сово изражение – дори 
и от правителството да 
обещаят някакви пари, 
твърде вероятно е чекът 
отново да е без покритие 
(какъвто се оказа гиган-
ският чек за 1 млн., връ-
чен миналата година на 
екс-кмета на Белоград-
чик). 

Дали двата, или поне 
единият от обектите ще 
влезе в списъка на ЮНЕ-
СКО също е съмнително. 
В момента България при-
съства в списъка за све-
товно природно и култур-
но богатство с Боянската 
църква (включена в спи-
съка през 1979 г.), Ма-
дарския конник (1979 г.), 
Ивановските скални църк-
ви (1979 г.), Тракийска-
та гробница в Казанлък 
(1979 г.), Стария град в 
Несебър (1983 г.), Нацио-
нален парк „Пирин” (1983 
г.), Рилския манастир 
(1983 г.), природния ре-
зерват „Сребърна” (1983 
г.), Тракийската гробница 
в Свещари (1985 г.). 

През 2011 г. в предва-
рителния списък - една от 
стъпките за включване на 
даден обект в списъка на 
световното наследство, 
които едно правителство 
трябва да предприеме 
- са добавени Белоград-
чишките скали. 

На пръв поглед това 
изглежда обнадеждава-

що. Реалността обаче е, 
че в същия този пред-
варител списък за Бъл-
гария има обекти, които 
чакат още от 1984 г. Той 
е само първата стъпка 
– след това държавата 
трябва да подаде доку-

менти за номинацията на 
обект от предварителния 
списък за включането му 
в списъка на световното 
природно и културно на-
следство; номинацията 
се разглежда от два ор-
гана – „Международния 
съвет за паметниците на 
културата и забележител-
ните места” (ICOMOS) и 
„Международен съюз за 
консервация на природа-
та” (IUCN), които изгот-
вят оценка за съответния 
обект; едва след това 
специален комитет, който 
заседава веднъж годиш-
но, решава дали обектът 
ще бъде включен в спи-
съка на ЮНЕСКО. Така 
че 

процесът за обявя-

ване на даден обект за 
световно богатство е 
дълъг.

При Белоградчишки-
те скали той е съвсем в 
началото, а що се отнася 
до крепостта „Баба Вида” 

– там дори не е започ-
нал. 

Разбира се, ще се 
радваме, ако и двете за-
бележителности станат 
част от световното на-
следство. Но да бъдем 
реалисти – преди това 
да стане, е нужно да се 
направи много. „Пътят 
от индикативните листи 
до получаването на този 
статут не е никак малък. 
Той минава първо и преди 
всичко през инвестиция 
от страна на държавата, 
така че тези паметници 
да бъдат приведени в 
състояние да имат въз-
можност да посрещат 
сериозно количество ту-
ристи и да имат изграде-
на цялата необходима за 
това инфраструктура. И 

второто, което е не по-
малко важно – е разра-
ботка на проекти и пла-
нове за управление на 
тези паметници, които да 
им позволят да се съхра-
нят в същия вид”, обяс-
нява архитект Любомир 

С т а н и с л а в о в , 
който в края на 
август участва 
в организирана 
от видинския 
областен упра-
вител Цветан 
Асенов работна 
среща, на коя-
то бе подписан 
м е м о р а н д у м 
между Област-
на управа – Ви-
дин, Фондация 
„Созопол” и 
Сдружение „Си-
ния Дунав” за 
сътрудничество 
за опазване и 
популяризиране 
на природното 
и културно на-
следство във 
Видинско. 

Казано на-
кратко – тряб-
ват много пари, 
а поне засега 

п р а в и т е л -
ството предпочита да 
строи магистрали, а не 
да възстановява и се 
грижи за паметници на 
културата. 

Известна надежда, че 
държавата най-после ще 
развърже кесията, може 
би се крие в идеята да 
се създаде фонд за ин-
вестиции в паметници на 
културно-историческото 
наследство, който да се 
формира от процент от 
концесионните възна-
граждения за използване 
на подземните богатства 
на страната ни, за което 
съобщи икономическият 
министър Делян Добрев 
по време на посещени-
ето си във Видин на 13 
септември. 

Взрив на хепатит А в Белоградчик

„Баба Вида” и Белоградчишките скали водят в класацията за чудеса на България

Две фирми допуснати до отваряне 
на ценови оферти за полагане 
на трошенокаменна настилка 

Комисия с председател инж. Румен Лилов – ди-
ректор Дирекция „Устройство на територията” в 
Община Видин, отвори миналата седмица ценовите 
предложения за участие в обществената поръчка

Ценовите предложе-
ния за участие в общест-
вената поръчка „Полага-
не на трошенокаменна 
настилка на компромети-
рани участъци на улици 
в селата на територията 
на община Видин” бяха 
отворени миналата сед-
мица. 

Две бяха допусна-
тите фирми до оценка 
на предложение за из-
пълнение на поръчката 
- ”В и К СТРОЙ” – ЕООД, 
гр. Монтана и „БКС-
Бъдинстрой”АД – гр. Ви-
дин. От участие в проце-
дурата бяха отстранени 
две други фирми. Едната 
от тях е  „Тони Тодоров” 
ООД, гр. Перник. Мотиви-
те са, че участникът не е 
представил в указания от 
комисията срок подроб-
на писмена обосновка за 
начина на образуване на 

предложения по-кратък 
срок за изпълнение на 
обществената поръчка. 
Другата фирма, която не 
бе допусната, е „Сдру-
жение Видин 2012”, гр. 
Видин. Комисията пре-
цени, че представената в 
срок писмена обосновка 
от участника за начина 
на образуване на пред-
ложения по-кратък срок 
за изпълнение на об-
ществената поръчка не е 
подробна и посочените в 
нея обстоятелства не са 
обективни.

Ценовата оферта, 
която предлага ”В и К 
СТРОЙ” – ЕООД, гр. Мон-
тана е 225 000 лв., а тази 
на „БКС-Бъдинстрой”АД, 
гр. Видин е на стойност 
233 000 лв. Цените са 
без ДДС.

Общинска 
пресслужба

Малко бе нужно, за да изглежда „Баба Вида” изпълнена с 
живот – развявани от вятъра флагове, няколко изправени до 
дебелите крепостни скали бутафорни стълби, разхвърляни 
наоколо чувалчета с пясък, дялани камъни и нарязани дърва. 
И хората, снимащи в замъка-крепост поредния филм, го на-
правиха. Така че нека грижещите се за най-голямата истори-
ческа забележителност да спрат да се извиняват с липса на 
пари – нужно е мъничко въображение и... желание.

Но възниква въпро-
сът дали всички тези 
обещания (и за подпо-
магане за включване на 
класиралите се на пър-
вите места в класацията 
„Чудесата на България” 
обекти за влизането им в 
списъка на ЮНЕСКО, а и 
за създаване на нарочен 
фонд) няма да се окажат 
поредният

предизборен въз-
дух под налягане 

(както се случи с раз-
даваните с широки пръ-
сти едномилионни чеко-
ве за 10-те победители 
от миналато издание на 
кампанията – чекове, 
които сега служат един-

ствено за украса на ка-
бинетите на съответните 
кметове на общини, на 
които бяха връчени). 

Съмнението, поне 
преди да видим реални 
действия по посока из-
пълнение на ангажимен-
тите, остава. Това, което 
обаче кампанията ще до-
несе, е разгласа, защо-
то едва ли би могло да 
има по-добра безплатна 
реклама за нашия край. 
Дано за пръв път от мно-
го време насам за Видин-
ско се заговори не като 
за икономическата дупка 
на България, а като ра-
йон с уникално природно 
и културно-историческо 
богатство. 

ТеОдОРА Макавеева
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Изнесена приемна 
в Грамада

Жилища за социално слаби 

Две са възможностите за ре-
акция, ако видинлия се предста-
ви на човек от вътрешността на 
страната: първата - да те погледне 
учудено и да изрази недоумение 
„Ама как, от онзи край… чак тук…”, 
сякаш Видин е накрая на света, а 
втората - да разцъфне в усмивка и 
с усилие да си припомни „О-о, Ви-
дин, Бабините Видини  кули, ходил 
съм отдавна там на екскурзия…” 
Лично аз и в двата случая се зах-
ващам да припомням исторически 
факти като този, че Видин е бил 
столица по времето на Цар Иван 
Срацимир, че е бил порта, през ко-
ято е влизала културата от запад, 
че има много природни забележи-
телности и културни и исторически 
паметници, които са сериозен по-
тенциал за развитието на туризма 

в региона… Като един от 100-те 
най-значими туристически обекти в 
страната и емблема на крайдунав-
ския град, средновековният замък 
“Баба Вида” не се нуждае от дълго 
представяне. Все пак това е един-

ствената изцяло съхране-
на средновековна крепост 
у нас. И е непростим грях 
за всеки уважаващ себе си 
турист, ако не започне оби-
колката си в Северозапада 
именно от големия завой 
на Дунав, в чиито води се 
оглежда достолепната кре-
пост „Баба Вида”. Стара 
легенда мълви, че в нея 

живяла най-голямата от трите цар-
ски дъщери - Вида. По-малката й 
сестра Кула обитавала земите на 
30 км от Видин в посока 
западната ни граница, 
където сега се извисяват 
останките от античната 
крепост „Кастра Мартис”, 
наричан от хората просто 
“Кулите”. А най-малката 
сестра Гъмза се засе-
лила отвъд границата в 
замъка „Феликс Ромули-
ана” край сръбския град 
Гамзиград. 

Ако сте избрали този маршрут, 
за да прекарате приятно кратко-
трайния си отдих, със сигурност 
ще обогатите познанията си по 
история, археология и древна кул-

тура, но ще имате 
възможност да 
откриете и нови 
обекти. Във Ви-
дин си струва да 
забележите, че в 
стария квартал 
„Калето” в бли-
зост един до друг 
се издигат три 
молитвени хра-
ма - Видинската 
митрополия и 
храмът “Св. Ни-
колай” към нея, 

джамията на Осман Пазватооглу 
и еврейската синагога. Хората от 
Кулско с гордост ще ви разкажат, 
че не само тачат, но и поддържат 
живи традициите си. Затова на 
Йордановден и на Великден само 

тук могат да се видят на живо оби-
чаите „Къпачи” и „Люлки”. А по вре-
ме на традиционния Кулски панаир, 
непрекъсван от повече от век, във 
вътрешността на „Кастра Мартис” 
организират симфоничен концерт. 
Няма да ви изненада традицион-
ното сръбско гостоприемство, но 
със сигурност в станалите напо-
следък там популярни етно къщи 
ще ви привлекат вкусните местни 
специалитети айвар, плескави-
ца, вешалица, ущипци, гравче на 
тавче и мучкалица. Като ги опитате 

- непременно се разходете до рим-
ското селище (включено в списъка 
на ЮНЕСКО) „Феликс Ромулиана”, 
етно комплекса в с. Равна и до ан-
тичното селище “Тимако минус”. А 
завръщайки се в България, защо 
да не отскочите до Раковишкия ма-
настир, където освен на сладките 
приказки на монасите архимандрит 
Антим и протоиерей Неофит,  мо-
жете да се насладите на девствени 
природни кътчета и да отдъхнете 
сред зеленина и тишина, наруша-
вана само от птичи песни. Събрали 
вече сили, можете да се изкачите 
на Белоградчишките скали, да се 
потопите в приказното подземно 
царство на скалните образувания в 
пещерата Магура или да половите 
риба в някои от околните водоеми. 

А накрая, разказвайки впечат-
ления от краткотрайния си отдих, с 
основателна въздишка да отрони-
те: “Е-ех, защо не беше по-дълъг, 
сигурно още непознати места щя-
хме да открием”.

Миналата седмица ви-
динският кмет Герго Гергов 
със своя екип (на снимка-
та) представи напредъка 
по реализирането на про-
екта за строеж на социални 
жилища за маргинализи-
рани групи в обществото. 
Както в. „НИЕ” вече писа, 
този проект е на стойност 
4 млн. лв. и се реализира 
от Община Видин в парт-
ньорство със Сдружение 
„Дром”, Агенция за регио-
нално развитие и бизнес 
център – Видин. Ръково-
дител на екипа е инж. Ру-
мен Лилов, директор на 
дирекция „Устройство на 
територията” в Община 

Видин (на снимката край-
ният в дясно). Продължи-
телността на проекта е 24 
месеца, изпълнението му е 
стартирало на 28 юни, кое-
то означава, че в края на 
юни 2014 г. в 80 нови жи-
лища – 4 нови двуетажни в 
ж.к. „Гео Милев” и 9 рекон-
струирани и преустроени в 
ж.к. „Строител” – трябва да 
живеят 280 социално сла-
би лица. Средният размер 
на жилището ще е около 
70 кв.м. 

Община Видин не 
участва финансово в 
проекта, напомни още в 
началото на пресконфе-
ренцията видинският гра-

доначалник. Той е един 
от четирите пилотни за 
България и Видин е пър-
вата община, подписала 
договор по тази програма. 
Успешната реализация ще 
бъде еквивалент, който ще 
бъде използван като до-
бра практика от другите 
общини в България, което 
означава, че отговорност-
та за неговата реализация 
е изключително висока, 
подчерта Гергов. „Очаква-
ме проектът да има силен 
социален ефект. Идеята е 
да успеем да създадем по-
добри социални условия 
за живот на хора в нерав-
ностойно положение – в 

това число и хора от друг 
етнически произход, но 
не само и не единствено. 
Целта е да ги интегрира-
ме, като те ще участват в 
процеса на изграждане на 
жилищата, за да има у тях 

по-силна отговорност към 
собствеността. Проектът 
предвижда на тези хора да 
им бъде осигурена рабо-
та – по време на проекта 
и след това, като ангажи-
мент е да водят децата си 
на училище и да вървят по 
пътя, който е предвиден 
за тяхната интеграция към 
обществото, в което жи-
веем”, обясни видинският 
кмет. 

Градоначалникът до-
пълни, че схемата за оси-
гуряване на заетост на со-
циално слабите, включени 
в проекта, е гъвкава. По 
строежа на своите жилища 
те ще се трудят безвъз-
мездно, както всички, ко-
ито строят своите къщи и 
кооперации, а отделно по 
различни програми и мер-
ки за осигуряване на зае-
тост Община Видин ще им 
намери работа. „Проектът 
трябва да има устойчивост, 
което означава, че 5 годи-
ни след това ЕС ще про-
верява колко добре сме си 

свършили работата и дали 
добре сме избрали хора-
та. Ние сме се спрели на 
280 такива човека, но ако 
в процеса на работа се ус-
танови, че някои са недос-
татъчно сериозни, те ще 
отпаднат и на тяхно място 
ще дойдат други – целта е 
да постигнем добър успех 
и да реализираме проекта 
правилно, а това означава 
тези хора да се интегри-
рат”, каза още видинският 
кмет, като подчерта, че на-
станените ще ползват жи-
лищата като наематели на 
общината.

През зимния период 
ще бъдат извършени не-
обходимите процедури за 
избор на изпълнители, на 
строителен надзор, така 
че от пролетта да започне 
строителството. „Това си 
поставяме за цел и екипът 
поема ангажимент да го 
реализира”, категоричен 
бе Гергов.

МиРОСлАВ 
петров

В края на миналата 
седмица областният уп-
равител на Видин Цветан 
Асенов проведе изнесена 
приемна в град Грамада. 
Той бе придружен от не-
говия заместник Любомир 
Низамов, началника на 
„Инспекция по охрана на 
труда” – гр. Видин Ваньо 
Гетов и Таня Петкова, ди-
ректорка на Дирекция „Со-
циално подпомагане” – гр. 
Кула. По време на изне-
сената приемна жители-
те на Грамада запознаха 
областния управител със 
своите социално-битови 
проблеми.  

Асенов и Низамов 
присъстваха и на общо-
градско събрание. Пред 
кметските наместници на 
населените места от об-
щина Грамада областният 
управител изложи идеята 

скоро да се проведе изне-
сена приемна и в по-мал-
ките села на общината. 
Той  подчерта, че целта на 
организираните приемни, 
е да се запознае отблизо 
с проблемите на хората 
и да им окаже подкрепа 
за тяхното разрешаване. 
В събранието взеха учас-
тие кметът на общината 
Николай Гергов и гражда-
ни, които се оплакаха от 
високата безработица в 
общината. Хората изра-
зиха недоволството си от 
авариите във водопровод-
на мрежа, които водят до 
разрушаване на пътната 
настилка. Те изразиха же-
лание да се подобри ця-
лостната инфраструктура-
та на града. 

Областна 
пресслужба
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за провеждане на конкурс за назначаване на 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 -02-11-861/13.09.2012 г. на 

кмета на община Видин

ОБЯВЯВА кОнкУРС
За длъжността директор дирекция 

”Устройство на територията”.

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в норма-
тивните актове  за заемане на длъжността, са:

- минимална образователна степен необходима за заемане на длъж-
ността – висше, минимална степен: „магистър”;

- минимален ранг за заемане на длъжността –ІІІ младши;
- минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4 годи-

ни и/или придобит ІІІ младши ранг;
- да отговаря на изискванията на чл.7 от Закона за държавния служи-

тел;

2. допълнителни изисквания към конкурсната длъжност:
 -  стратегическа, управленска, лидерска компетентност;
- умения за работа в екип;
- опит в разработване на стратегически документи;
-  умения за работа с компютърна и  информационна техника и сис-

теми;        
- предпочитана специалност, по която е придобито образованието: 

строително инженерство.

3. начин за провеждане на конкурса:
 - Решаване на тест;
 - Интервю;

4. необходими документи, които следва да бъдат представени от 
кандидатите за участие в конкурса, са:

- Заявление по образец за участие в конкурса (Приложение №2) към 
чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служи-
тели;

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

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна 
степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на профе-
сионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;

- Професионална автобиография; 

5. документите следва да бъдат представени лично или чрез 
пълномощник /нотариално заверено пълномощно /в срок 10 /десет/ 
календарни дни от деня на публикуване 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 „Де-
ловодство” на Център за информация и услуги на граждани на община 
Видин.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обя-
вяват 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: Подпомага дейността на кмета при осъ-
ществяване на правомощията му по Закона за устройство на територия-
та, Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната 
среда, организира, контролира, планира, координира, отчита и носи отго-
ворност за дейността на служителите в дирекцията в процеса на изпъл-
нение на функциите и задачите.

8. Минимален размер на основната заплата за длъжността дирек-
тор Дирекция  „Устройство на територията” – 430 лв.

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

ГеРГО ГеРГОВ, кмет на община Видин

за провеждане на конкурс за назначаване на 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 -02-11-860/13.09.2012 г. на 
кмета на община Видин

ОБЯВЯВА кОнкУРС
За длъжността директор дирекция 
„Финансово – стопанска дейност”.

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в норма-
тивните актове  за заемане на длъжността, са:

- минимална образователна степен необходима за заемане на длъж-
ността – висше, минимална степен: „магистър”;

- минимален ранг за заемане на длъжността –ІІІ младши;
- минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4 години 

и/или придобит ІІІ младши ранг;
- да отговаря на изискванията на чл.7 от Закона за държавния служи-

тел.

2. допълнителни изисквания към конкурсната длъжност:
-  стратегическа, управленска, лидерска компетентност;
- умения за работа в екип;
- опит в разработване на стратегически документи;
-  умения за работа с компютърна и  информационна техника и системи;        
- предпочитана специалност, по която е придобито образованието: ико-

номика.

3. начин за провеждане на конкурса:
 - Решаване на тест
  - Интервю

4. необходими документи, които следва да бъдат представени от 
канди датите за участие в конкурса, са:

- Заявление по образец за участие в конкурса (Приложение №2) към 
чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служите-
ли;

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

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна 
степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професи-
оналният опит и/или придобития ранг като държавен служител;

- Професионална автобиография;
Подаването на заявлението и приложенията към него  се извършва лич-

но от всеки кандидат или чрез пълномощник /нотариално заверено пълно-
мощно/.

5. документите следва да бъдат представени лично или чрез пъл-
номощник /нотариално заверено пълномощно/ в срок 10 /десет/ ка-
лендарни дни от деня на публикуване 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 „Деловод-
ство” на Център за информация и услуги на граждани на община Видин.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обя-
вяват 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: Подпомага дейността на кмета при осъ-
ществяване на правомощията му по Закона за счетоводството, Закона за 
общинската собственост, Закона за местни данъци и такси, Закон за общин-
ските бюджети, Закон за общинския дълг, Закон за обществените поръчки и 
носи отговорност за дейността на служителите в дирекцията в процеса на 
изпълнение на функциите и задачите.

8. Размер на основната заплата определена за конкурсната длъжност – 
430 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/

ГеРГО ГеРГОВ, кмет на община Видин
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за провеждане на конкурс за назначаване на 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 – 02-11-859/13.09.2012 г. на 
кмета на община Видин

ОБЯВЯВА кОнкУРС
За длъжността директор дирекция „Обща канцелария, 

административно обслужване и компютърни технологии”.

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в норма-
тивните актове  за заемане на длъжността, са:

- минимална образователна степен необходима за заемане на длъж-
ността – висше, минимална степен: „магистър”;

- минимален ранг за заемане на длъжността –ІІІ младши;
- минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4 годи-

ни и/или придобит ІІІ младши ранг;
- да отговаря на изискванията на чл.7 от Закона за държавния служи-

тел.

2. допълнителни изисквания към конкурсната длъжност:
-  стратегическа, управленска, лидерска компетентност;
-  умения за работа в екип;
-  опит в разработване на стратегически документи;
-  умения за работа с компютърна и  информационна техника и систе-

ми;        
-  предпочитана специалност, по която е придобито образованието: 

икономика, публична администрация, право.

3. начин за провеждане на конкурса:
 - Решаване на тест
- Интервю

4. необходими документи, които следва да бъдат представени от 
кандидатите за участие в конкурса, са:

- Заявление по образец за участие в конкурса (Приложение №2) към 
чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служи-
тели;

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

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна 
степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на профе-
сионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;

- Професионална автобиография; 
- Подаването на заявлението и приложенията към него  се извърш-

ва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник /нотариално заверено 
пълномощно/.

5. документите следва да бъдат представени лично или чрез пъл-
номощник /нотариално заверено пълномощно/ в срок 10 /десет/ ка-
лендарни дни от деня на публикуване 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 „Де-
ловодство” на Център за информация и услуги на граждани на община 
Видин.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обя-
вяват 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: Подпомага дейността на кмета на общи-
ната по управление и ръководене на общата администрация -  Гражданско 
състояние; ЕСГРАОН; ИКТ; Административно обслужване; Канцелария; 
Архив.

8. Размер на основната заплата определена за конкурсната длъж-
ност – 430 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/

ГеРГО ГеРГОВ, кмет на община Видин

ОБЯВление

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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за назначаване на държавен служител

Община Видин, гр.Видин, площад „Бдинци” № 2, телефон: 094 
609483 на основание чл. 15, ал.1 и ал.2 от Закона за 

държавния служител

ОБЯВЯВА еднО СВОБОднО РАБОТнО МЯСТО
за длъжност нАЧАлник ОТдел "АдМиниСТРАТиВнА кАнЦелАРиЯ 
и кОМУникАЦиОнни ТеХнОлОГии" в дирекция “Обща канцелария, 

административно обслужване и компютърни технологии”.

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в норматив-
ните актове  за заемане на длъжността, са:

- минимална образователна степен необходима за заемане на длъжност-
та – висше, минимална степен: „бакалавър”;

- минимален ранг за заемане на длъжността –ІІІ младши;
- минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4 години 

и/или придобит ІІІ младши ранг;
- да отговаря на изискванията на чл.7 от Закона за държавния служител.

2. допълнителни изисквания към конкурсната длъжност:
-  управленска, комуникативна компетентност;
- умения за работа в екип;
-  умения за работа с компютърна и  информационна техника и системи;
-  владеене на английски, френски или немски език е предимство.

3. начин за провеждане на конкурса:
 - Подбор по документи 
  - Интервю

4. необходими документи, които следва да бъдат представени от 
кандидатите за участие в конкурса, са:

4.1. Заявление по образец за участие в конкурса (Приложение №2) към 
чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служите-
ли;

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

4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна 
степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;

4.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на профе-
сионалният опит и/или придобития ранг като държавен служител;

 4.5. Професионална автобиография; 
Подаването на заявлението и приложенията към него  се извършва лично 

от всеки кандидат или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощ-
но/.

5. документите следва да бъдат представени лично или чрез пълно-
мощник в срок 7 /седем/ календарни дни от деня на публикуване на обяв-
лението в местния ежедневник и на интернет страницата на община Видин 
http://www.vidin.bg/, на адрес: гр. Видин, пл.”Бдинци” № 2 в сектор „Деловод-
ство” 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 информа-
ционните табла във фоайето на сградата на Община Видин.

7. Описание на длъжността: Технически обслужва дейността на кмета 
на Общината; Извършва информационно-аналитична работа във връзка с 
молби, жалби и сигнали на гражданите и организира приема на кмета с граж-
дани; Организира и ръководи развитието на административното обслужване 
на физическите и юридическите лица, в т. ч. във взаимодействие с други ад-
министрации, както и в насока електронно управление; Обезпечава дейст-
вието на системата за контрол на документооборота в Общината; Приема 
и регистрира входящата кореспонденция като я предава за изпълнение на 
звената в администрацията; Координира изготвянето и обобщава отчети, 
справки и информации, касаещи дейността на общинска администрация, по 
искане на държавни и други администрации; Ръководи, контролира и носи 
отговорност за дейността на отдел "Административна канцелария и комуни-
кационни технологии".

8. Размер на основната заплата определена за длъжността –  630 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/

ГеРГО ГеРГОВ, кмет на община Видин



6 Обяви

ВСиЧкО ОТ МеТАл
иЗРАБОТкА и МОнТАЖ пО ВАШ пРОекТ 
  производство на метални конструкции
 огради 
 врати   
 парапети 
 решетки 
 рафтове
 нестандартни метални изделия

ЗАВАРЪЧни УСлУГи нА ВСиЧки ВидОВе ЦВеТни МеТАли
За контакти тел.: 0882 371 437, 0882 345 040

Íÿêîè âåñòíèöè ñå ïðîìåíÿò ñ âðåìåòî, à                ïðîìåíÿ âðåìåòî!
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вестника на ул. “Цар Симеон Велики” 9 (бившата цен трал на    хлебарница) всеки 
делничен ден се приемат обяви, реклами, съобщения и малки обяви за вестниците 

“24 часа”, “Труд”,  “Български фермер”
и всички други столични и регионални вестници по цени на изданията.
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ет. 1, офис №8 (над банка „Пиреос”)

0885 54 06 35
0878 54 06 35
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eli75_1975@abv.bg

Покупко-продажби, наеми, 

консултации за ипотечни кредити

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

Зав. редакция: 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.............................................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 ...............................35 000 лв.
76 кв.м....“Бонония”, панел , ет.2/8, с мебели, мазе ........................................35 000 лв.
80 кв.м....“Бонония”, тухла, ет.2/5, таванска, мазе, обзаведен.......................50 000 лв.
60 кв.м.... “Васил Левски”, тухла, ет. 2, мазе....................................................38 000 лв.
75 кв.м.... “Екзарх Йосиф”, тухла, ет.1, гараж, мазе.....................................35 000 евро
60 кв.м... “Панония”, панел , ет.3 /8, мазе.........................................................32 000 лв.
67 кв.м... “Съединение”, тухла, ет.2/8, мазе, гараж, тав.стая ........................52 000 лв.
Тристайни, четиристайни, мезонети
78 кв.м.... “Панония”, панел, ет.1/8, мазе.........................................................39 000 лв.
78 кв. м... “Панония”, панел, ет.7/8, мазе , след ремонт.................................35 000 лв.
78 кв. м.... “Гео Милев”, панел, ет. 1/8, мазе...................................................40 000 лв.
78 кв. м.... “Химик”, панел, ет. 5/8, мазе.......................................................…35 000 лв.
84 кв.м..... “Химик”, тухла, ет.2/2, след ремонт................................................45 000 лв.
98 кв. м...Център, тухла, ет.1/5, мазе...............................................................67 000 лв.
100 кв. м..Пазара, тухла, ет.2/5, гараж, мазе...................................................80 000 лв.
117 кв. м.. “Бонония”, тухла, ет.2/5, гараж, мазе.............................................70 000 лв.
120 кв. м... “Хр. Ботев”, тухла, ет.4/5, гараж, мазе, таванска стая.................80 000 лв.
78 кв.м....”Крум Бъчваров”, панел, ет. 4...........................................................42 000 лв.
120 кв. м...“Гео Милев”, тухла, ет.3/4, гараж, мазе..........................................85 000 лв.
Къщи, етажи от къщи, вилни  и селски имоти
50 кв.м.ул. „Цар Симеон Велики”, сутеренен етаж, сам.вход, след  ремонт 30 000 лв.
75 кв.м...ул. „Княз Дондуков”, самостоятелна, ет.1/1,двор 150 кв.м...............55 000 лв.
150 кв.м..с.Слана Бара,  самостоятелна,  двор 3000 кв.м..............................50 000 лв.
120 кв.м..с.Ясен, самостоятелна, двор 4100 кв.м...........................................35 000 лв.
120 кв.м..гр.Кула, ет.2,  двор 300 кв.м, лятна кухня.........................................35 000 лв.
120 кв.м...„Плиска”, тухла, ет. 2, двор 220 кв.м, ново строителство...............85 000 лв.
Изкупува земеделски земи и гори
в област Видин, община Лом, Кула, Бойница, Димово във всички землища 

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

тел.: 0888 795 251

w

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

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

во с площ 25 дка; 
тел.: 0876 149 150

бр. 70   понеделник - сряда 24 - 26 септември 2012 г. 

пРОдАВА 
иМОТи

продавам луксозни са-
мостоятелни къщи в к-с 
“Христо Ботев” и “Бонония”; 
тел.: 600 399

продавам дворно място 
1350 кв.м с две къщи, гараж, 
баня, селскостопански по-
стройки, на 27 км от Видин, 
изгодно; тел.: 0887 624 442

продавам двустайно 
тухлено жилище в центъра, 
аптека №1, от собственик; 
тел.: 094/601 136

продавам двустаен па-
нелен в к-с “Вида”, бл. 3, 
среден апартамент; тел.: 
0888 773 407

продавам къща в с. По-
крайна; тел.: 0897 623 251

продавам панелни гар-
сониери в к-с „Панония”, 
„Гео Милев”, „Крум Бъчва-
ров” и тухлени - до Пазара 
и в кв. „Калето”; тел.: 0896 
659 632

продавам къща в идеа-
лен център и етаж от къща 
за 50 000 лв.; тел.: 0878 
334 034, 0899  945 344

продавам панелна и ту-
хлена гарсониера, двустаен 
и тристаен с гараж; тел.: 094/ 
600 481, 0899 823 840

продавам гарсониери в 
“Мико Нинов”, “Крум Бъчва-
ров”, в центъра, “Химик”, кв. 
“Калето”, двустаен - 25 000 
лв., малък тристаен - 45 000 
лв., двустаен тухлен на ет. 2; 
тел.: 606 122, 0878 620 610

продавам в гр. Брего-
во двуетажна къща - 300 
кв.м застроена площ, с три 
плочи, обзаведена, с гараж, 
двор 2 дка, без посредник, 
цена като за региона; тел.: 
0886 575 946

продавам тристайни 
панелни апартаменти в к-с 
“Гео Милев”, ет. 5 - много 
добър, к-с “Паноия” - ет. 4 и 
ет. 7; тел.: 600 399

продавам на ул. „Ши-
рока” ремонтиран двустаен, 
с климатици – 28 000 лв. и 
гарсониера – 15 000 лв.; 
тел.: 0878 334 034, 0899  
945 344

продавам гараж до бл. 
“Пирин”; тел.: 0876 312 580, 
0894 894 617

продавам двустаен па-
нелен в к-с „Крум Бъчваров” 
– 23 000 лв., в к-с „Гео Ми-
лев”, „Бонония”, „Панония” 
и тристайни панелни в к-с 
„Крум Бъчваров”, „Бонония” 
и „Гео Милев”; тел.: 0896 
659 632

продавам самостоятел-

на къща до Автогарата - 74 
кв.м, с двор 270 кв., 55 000 
лв.; тел.: 600 399

продавам масивна дву-
етажна къща, с лятна кухня, 
двор 800 кв.м в с. Слано-
трън, Видинско, цена по 
споразумение, тел.: 0896 
467 204, 0895 291 017

продавам двустайни 
тухлени в к-с „Химик”, „Бо-
нония”, „Съединение” и кв. 
„Калето” и тристайни тухле-
ни в к-с „Хр. Ботев”, „Боно-
ния”, кв. „Калето”; тел.: 0896 
659 632

продавам лицензира-
на и напълно оборудвана 
фурна във Видин; тел.: 0885 
510 054

продавам в идеален 
център луксозни двуста-
ен и тристаен, 60 000 лв.; 
тел.: 0878 334 034, 0899  
945 344

продавам самостоя-
телна къща и етаж от къща; 
тел.: 0896 659 632

продавам/Заменям дву-
стаен  в к-с „Крум Бъчваров”, 
бл. 15, вх. Б, ет. 4 за триста-
ен апартамент с доплащане; 
тел.: 0878 900 282, 0878 
900 290

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

продавам в кв. „Кале-
то” двустаен тухлен, след 
ремонт, с 2 бр. климати-
ци, 30 000 лв.; тел.: 0878 
334 034, 0899  945 344

продавам двустайни 
тухлени апартаменти в кв. 
“Калето”, с гаражи, ет. 4 и 5 - 
40 000 лв.; тел.: 600 399

продавам къща 68 кв.м, 
с двор 1320 кв.м, в центъра 
на с. Слана бара (с асфал-
тов път); тел.: 0889 369 481

продавам двустаен с 
разширение, ет. 2, ремон-
тиран, цялостно обзавеж-
дане, с климатик, 36 000 

лв.; тел.: 0878 334 034, 0899  
945 344

продавам многостаен, с 
гараж в к-с “Крум Бъчваров”, 
тристаен панел до Енергото, 
двустаен и тристаен - изгод-
ни, и къща с двор; тел.: 606 
122, 0897 828 008

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

продавам в кв. „Кале-
то” двустаен – 70 кв. м, 
ет. 2, с таванска и мазе, с 
изглед към Градската гра-
дина, 42 000 лв.; тел.: 0878 
334 034, 0899  945 344

продавам двустайни па-
нелни в к-с “Крум Бъчваров”, 
ет. 1 и ет. 3 - 32 000 лв.; тел.: 
600 399

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

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

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

продавам двустаен в 
к-с „Панония”, бл. 7, ет. 4, 

ап. 54; тел.: 0897 054 308, 
0895 300 116

продавам ремонтирана 
гарсониера в к-с “Строител”, 
ет. 5; тел.: 600 399

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

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

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

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

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

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

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

продавам  луксозни 
апартаменти с гаражи в кв. 
“Калето”, ет. 3 - четириста-
ен, и ет. 2 - тристаен; тел.: 
600 399

продавам къща в иде-
ален център; тел.: 



Недвижими имоти 
СТАнеВА – СТАнкОВА

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

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

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

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

7Обяви

д-р Тома ТОМОВ
Стоматолог - специалист 
ортопед 

Записвания и консултации: 
0887 281 372

Д-р Адриана МАРКОВА
СПЕЦИАЛИСТ ПО ХОМЕОПАТИЯ  

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

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

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

e-mail: doktor_markova@mail.bg

д-р ВАлеРи ФилипОВ
Урология и хирургия

МБАл – СОФиЯМед 
Урологично отделение

София, бул. “Г.М.димитров“ 16
0888766163; 0895555759

Работи със Здравната каса, извършва 
ендоскопски операции, литотрипсия, от-
ворени урологични операции.

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

Северна промишлена Зона - пътя за Ферибота

дАВА пОд нАеМ пОМеЩениЯ 
ЗА МАГАЗин, кАФе и СклАд

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

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

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

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

0878 334 034, 0886 006 875
продавам апартамент в 

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

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

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

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

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

продавам магазин 125 
кв.м в идеален център, до-
бър вид; тел.: 600 399

кУпУВА иМОТи 

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

купувам гори и земедел-
ски земи на изгодни цени, 
навсякъде и във всички 
райони и землища; тел.: 
606 122, 0897 828 008, 0878 
620 610

купувам парцел във Ви-
дин; тел.: 0896 659 631

купувам евтини селски 
имоти – къщи и парцели, 
навсякъде и във всички зе-
млища и райони; тел.: 606 
122, 0878 620 610

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

дАВА пОд нАеМ 

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

давам под наем обзаве-
дена тухлена гарсониера, в 
близост до училищата в кв. 
“Калето” - Видин; тел.: 0894 
884 259

давам под наем тухлена 
гарсониера и двустаен ту-
хлен апартамент; тел.: 0896 
659 632

давам под наем обзаве-
дена гарсониера в к-с „Крум 
Бъчваров” (ул. „Широка”); 
тел.:  0887 780 575

давам под наем офис 
на ул. „Княз Ал. Батенберг” 
№2, ет. 1; тел.: 0878 900 282, 
0878 900 290

давам под наем две 
обзаведени стаи в к-с „Хи-
мик” за ученици; тел.: 0888 
776 438

давам под наем необ-
заведен двустаен в к-с „Хи-
мик”, с нова дограма, на 
семейство – 120 лв.; тел.: 
0898 786 120

дава се оборудван рес-
торант без наем; тел.: 0888 
841 916

давам под наем обза-
ведена гарсониера в бл. 
„Космос”, вх. Б; тел.: 094/640 
210

давам под наем ремон-
тиран и обзаведен офис, в 

идеален център; тел.: 0887 
381 855

давам под наем обзаве-
дени хол, кухня и сервизни 
помещения от двустаен 
апартамент; тел.: 094/991 
251, 0899 017 293

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

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

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

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

РАЗни пРОдАЖБи 

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

продавам фургон и ко-
пачка; тел.: 0898 552 998

продавам малки пра-
сета, отбити; тел.: 0896 672 
813

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

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

продавам ловна пушка 
надцевка „Силма”, легитим-
на, запазена, в комплект с 
принадлежности за почист-
ване и сейф за съхранение, 
бонус – патрондаш; тел.: 
0898 520 300

продавам обзавеждане 
за спалня - 5-крилен гарде-
роб (2,60/2,30), спалня с ма-
трак (1,70/1,90), с две нощни 
шкафчета и тоалетка (1,30); 
тел.: 0898 510 395

продавам дигитална 
камера; тел.: 0897 255 528

продавам правотоков 

електрожен Кракра е500; 
тел.: 0896 340 0469

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

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

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

кУпУВА

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

купувам пет млечни 
кози; тел.: 0878 241 025

купувам туристическо 
ремарке; тел.: 0878 775 235

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

РАБОТА

Фирма търси шофьор; 
тел.: 600 518 

Заведение търси персо-
нал; тел.: 0878 418 404

Търся да назнача асис-
тентка с италиански език и 
компютърна грамотност за 
работа в офис; тел.: 0878 
699 268, 09312/ 24 24

Търся да назнача ел. 
техник по поддръжка съо-
ръжение ниско напрежение 
(0,4 кV); 0878 699 268, 09312/ 
24 24

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

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

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

Образована жена търси 
работа – гледане на болен, 

чистене на офиси, домове, 
гледане на деца; тел.: 0897 
507 456

УСлУГи 

Организирам пътуване 
до Австрия с цел закупуване 
на коли и транспорт; тел.: 
0878 352 480, 0898 751 221

изчукване на букви вър-
ху паметници; тел.: 0893 
875 973

извършвам услуги с 
фадрома и багер; тел.: 0888 
841 916

Бърз кредит; тел.: 0895 
693 831 

Ремонт на ВиК инстала-
ции; 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, пре-
градни стени, фаянс, лами-
нат, ВиК инсталации; тел.: 
0898 674 203, 0889 128 424, 
0896 332 063

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

Шпакловка, боядис-
ване, преградни стени от 

гипскартон, окачени тавани, 
теракот, фаянс, мрамор; 
тел.: 0883 493 209, 0896 
010 382

АВТОМОБили 

продавам Пежо 406 ТD, 
‘97 г. - 2500 лв. и „ГАЗ” 53, 
дизел – 2000 лв.; тел.: 0899 
126 051

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

СелСкОСТОпАнСкА 
ТеХникА

продавам мотоблок 
“Роджерини” - бензинов, 
четиритактов, 8,5 к.с, заедно 
с инвентар и ремарке, цена 
1800 лв.; тел.: 0888 545 312

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

продавам мотокулти-
ватор „Беларус” – 8 к.с.; 
оглед следобяд; тел.: 094/ 
624 606

дРУГи

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

Със своите над 
100 места рес-
торантът е под-
ходящ за балове, 
сватби, семейни 
тържества, го-
дишнини. Изискана-
та и уютна обста-
новка  провокира за 
частни партита, романтични вечери и 
други весели празници. Разнообразното 
меню предлага подбрани ястия, пригот-
вени с любов и висок професионализъм.

Осигурен е паркинг с охрана.  

Тел. за резервации: 
094/ 690 990

от стр. 1w

Овен    Не се страхувайте от за-
губи, тъй като без поемането на малки 
рискове няма да постигнете целите си. 
Освободете се от стари проблеми и 
започнете да изграждате живота си на 
изцяло нова основа. Разумът ще ви по-
могне да надживеете страховете си.

Телец От изключителна важ-
ност за вас е да работите в екип с пра-
вилните хора в службата. Ще получава-
те многобройни поощрения от страна 
на високопоставена особа или начал-
ник. Вътрешната ви дисциплина ще ви 
помогне много.

Близнаци    На мнозина ще им 
се наложи да контролират сарказма и 
склонността си да критикуват. Ако не го 
сторите, то някои от тези, които са ви 
подкрепяли досега, лесно могат да се 
обърнат срещу вас. Едва ли ще ви бъде 
лесно да го осъществите.

Рак Въздържайте се от взи-
мането на решения, които могат да 
тласнат живота ви в недотам добра 
посока на развитие в професионална-
та сфера. Опитайте се да предвидите 
хода на конкурентите си, но се придър-
жайте към собствените си приоритети.

лъв   Овладейте страстите си, 
тъй като те ще ви пречат да вземете 
разумни и добре обмислени решения. 
Освободете се от влиянието на някои 
свои предразсъдъци, особено ако в по-
следно време ви пречат да общувате 
пълноценно с родители.

дева Пътуванията по работа 
ще имат търсения от вас положителен 
резултат. Освободете се от свръхочак-
ванията си по отношение на колеги, де-
лови партньори или подчинени. Добре 
ще е, ако се стремите към развитие в 
създадените от вас контакти.

Везни   На мнозина ще се наложи 
внимателно да планират предстоящо 
пътуване, независимо дали е от слу-
жебен, или личен характер. Други от 
родените под този зодиакален знак ще 
се радват на завиден късмет при бора-
венето с крупни суми пари.

Скорпион Спокойно се от-
насяйте към допуснатите грешки от 
прякото ви обкръжение. Не приемайте 
драматично критиките, дори и сега да 
не са по вкуса ви. Възможно е да из-
питвате финансови притеснения, но те 
няма да са с дълготраен ефект.

Стрелец   Изключително важно 
е да не се предавате в плен на въ-
трешните си страхове, защото те ще 
ви отдалечават от набелязаните цели 
в професионалната сфера. Подчине-
те плановете си, свързани с бъдеще-
то, с реалните си възможности.

козирог   Избягвайте силните 
емоции и крайностите при реализаци-
ята на проектите си в професионал-
ната сфера. Твърде възможно е да 
изграждате стабилност в една житей-
ска посока, а несъзнателно да разру-
шавате постигнатото в друга.

Водолей   Нужно е да се съ-
средоточите върху тези свои ангажи-
менти, за които не ви остава време. 
Опитайте се да бъдете в помощ с кон-
кретни действия както на брачния, ин-
тимния партньор, така и на възраст-
ните представители от семейството.

Риби  Представителите на 
знака ще получат овации за уменията 
си от страна на клиенти, делови парт-
ньори, началници или колеги. Част от 
вас обаче ще са ангажирани с измене-
нията, връхлитащи ви в личния живот.
Вземете нещата под пълен контрол.

филм. Сюжетът, който е 
в категорията фентъзи, 
се развива ту в бъдеще-
то, ту в миналото. Еки-
път, реализиращ филма, 
е международен - аме-
риканци, немци и много 
българи. Режисьор на 
двучасовия филм е не-
мецът Уве Бол.

Главната мъжка роля 
във филма е поверена 
на американския актьор 
Доменик Пърсел, извес-
тен още с участието си 
във филма „Бягство от 
затвора”. Доминик  игра-
еше лошото момче Лин-
кълн Бъроуз в хитовия 
сериал и наскоро  госту-
ва в „Шоуто на Слави“. 
В екшън филма „В име-
то на краля”, където се 

п р е п л и тат 
р е а л н о т о 
с фантази-
ята и мис-
тичното, му 
п а рт н и р ат 
българските 
артисти Ма-
риан Вълев, 
Ф а х р а д и н 
Ф а х р а д и -
нов, Башар 
Рахал, Ники 
С о т и р о в , 
Даря Симе-
онов и още 
други. Глав-
ната женска 
роля е пове-
рена на Ра-
лица Паска-
лева.

„В име-
то на краля” 
е сниман на 
няколко мес-
та в София, 
в пещерата 
в Луковит и 
заключител-

ните снимки бяха в чет-
въртък в емблематичната 

за старопрес-
толния ни 
град „Баба 
Вида”.

Ф и л м ъ т 
е със сюжет 
по популяр-
ната видео-
игра Dungeon 
Siege. Нео-
писуемо зла 
армия вил-
нее из крал-
ството, като 
у н и щ о ж а в а 
всичко наред. 
П о с л е д н а -
та пречка по 
пътя й е могъ-
щата крепост 
Ехб, преди 
цялата нация 
да бъде по-
робена. А на 
пътя й стои 
Ф е р м е р ъ т, 
който прос-
то иска да спаси семей-
ството си... Това е част от 
сюжета на първата и вто-
рата част. Във „В името 
на краля 3” се сблъскват 

доброто и злато, пришъ-
лецът от бъдещето с кра-
ля от миналото. Филмът 
е динамичен, прилича на 
приказка, връща ни в ми-

налото в специалните 
зали за мъчения и в 
богатия двор на краля, 
който отлично се впис-
ва в атмосферата на 
средновековната „Баба 
Вида”. Очаква се фил-
мът да бъде напълно 
завършен до края на 
годината. 

Малцината ви-
динлии, които имаха 
възможността  да на-
блюдават професиона-
лизма в играта и сним-
ките на „Баба Вида”, 
повярваха, че зрите-
лите на „В името на 
крал 3” ще се потопят в 
света на магията и вер-
ността към семейство-
то и кралството.

„В името на краля”

Доминик  Пърсел  язди расов кон 
по време на снимките във Видин  на 
третата част на американския фил-
ма „В името на краля“

Ралица Паскалева

Част от декорите оформящи богатия двор на 
краля, които отлично се вписват в атмосферата 
на средновековната „Баба Вида”

При км 790,20  - Видин ни-
вото на Дунав в края на сед-
мицата бе 230 см., повишение 
с 45 см.  

При км 833,60 - Ново село 
- 150 см., понижение с 8 см. 

Температурата на водата –18,9 °C.

Слънцето над Видин изгрява в 7:19 ч. и залязва 
в 19:20 ч.

Фаза на Луната: нарастваща полупълна


