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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!

Green peace

Герго Гергов,
кмет на община Видин

Мостът е свързан, но през него още 
дълго няма да се пътува

Както обеща при последната си визи-
та на моста преди няколко месеца, евро-
комисарят Йоханес Хаан премина пеша 
по Дунав мост 2. С него  вчера, 24 октом-
ври, първи направиха това и премиерите 
на България Бойко Борисов и на Румъния  
Виктор Понта. 
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Из парламентарния контрол

0878 36 95 08
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Продължава да се шири хепатит А

Валят сигнали срещу 
бившия кмет на Видин

Видински детски и младежки парламент

Нови 35 случая на 
вирусен хепатит А са ре-
гистрирани миналата сед-
мица във Видинско, става 
ясно от седмичния бюле-
тин на Районна здравна 
инспекция (РЗИ) – Видин. 
Те са установени на тери-
торията Видин, Белоград-
чик, Върбово, Праужда, 
Дунавци и Чупрене. От 
Епидемиологичния бю-
летин на Националния 
център по заразни и пара-
зитни болести пък се раз-
бира, че за същия период 
в страната са регистрира-
ни общо 237 случая на „бо-
лестта на мръсните ръце”. 
По-висока заболеваемост 
от Видинско през минала-
та седмица е имало един-
ствено в София град – 58 
случая. 

„До 22 ноември общи-

ят брой на заболелите в 
област Видин е 223 чове-
ка. Продължава епидеми-
ологичното разпростране-
ние на заразата, засегнати 
в различна степен са 6 от 
11-те общини в областта”, 
каза за в. „НИЕ” д-р Герга-
на Джамбова, директорка 
на РЗИ – Видин. Тя до-
пълни, че най-висока за-
болеваемост от хепатит А 
е установена в Белоград-
чик – 161 случая, на второ 
място се нарежда община 
Чупрене с 36 болни и Ви-
динска община с 20 зара-
зени, единични са случа-
ите в общините Грамада 
(3 болни), Ружинци (2) и 
Димово (1). 

Заразата, тръгнала от 
Белоградчик, се разпрос-
транява и към другите об-
щини. Наблюдава се про-

мяна както в географския, 
така и във възрастовия 
профил на заразените с 
„болестта на мръсните 
ръце”. Д-р Джамбова по-
сочва, че докато в начало-
то болните от хепатит А са 
концентрирани предимно 
в ромския квартал на Бе-
лоградчик „Карловица” и 
са най-вече деца до 14-
годишна възраст, сега за-
разата е „излязла” оттам – 
през последната седмица 
новите случаи са на жите-
ли на града на скалите от 
други квартали на възраст 
между 30 и 60 години. 

Ще припомним, че от 
края на юли в Белоградчик 
бе регистрирана повише-
на заболеваемост от хе-
патит А. Тогава това беше 
обяснено с недостатъчна-
та лична хигиена и лошите 

санитарно-битови условия 
на домакинствата в ром-
ската махала „Карлови-
ца”, където бяха първите 
случаи. За ограничаване 
на заразата здравната ин-
спекция във Видин даде 
предписания за редовното 
сметосъбиране и извозва-
не на битовите отпадъци 
от въпросния квартал, как-
то и за извършване на де-
зинфекциозни обработки 
там, проведена бе и сре-
ща с директорите на учеб-
ни заведения, на които са 
дадени предписания за за-
силване на дезинфекция-
та. Д-р Джамбова е катего-
рична, че направените от 
РЗИ – Видин предписания 
се спазват като контролът 
в тази насока ще продъл-
жи.

 „Мерките, които пред-

приехме, доведоха до из-
вестно запазване на броя 
на заболелите – нямаме 
рязко повишение. Но все 
пак докато в края на сеп-
тември имаше леко нама-
ление на случаите, сега 
отново са по около 30 нови 
на седмица. Не може оба-
че да се говори за епиде-
мия, следим обстановката 
ежедневно”, успокоява д-р 
Джамбова. Допълва, че во-
дата както в Белоградчик, 
така и в Чупрене е изслед-
вана и не е открито нищо 

нередно, а разпростране-
нието става по контактно-
битов път.

Във връзка с огранича-
ването на разпространени-
ето на болестта здравните 
експерти посочват, че е 
необходимо да се повишат 
изискванията към мерки-
те за обществена и бито-
ва хигиена. Трябва освен 
това да се обърне по-голя-
мо внимание на миенето 
на ръцете и спазването на 
лична хигиена.

теОДОрА Макавеева

11 сигнала за по-
дписани от екскмета на 
Видин Румен Видов съм-
нителни договори са по-
дадени през последната 
година в прокуратурата, 
но държавното обвинение 
още не се е произнесло 
по тях. Сега общината 
ще внесе и 12-ти сигнал. 
Най-набъбнало е делото 
за договорите за охрана 

на общински обекти, каза 
пред в. „НИЕ” зам.-окръж-
ният прокурор Владислав 
Влашев. 

Подробности за раз-
витието на обвиненията 
срещу кмета, заробил Об-
щина Видин с дългове за 
близо 20 милиона лева, 
вестникът ще представи 
в следващи броеве.

Видинският дет-
ски и младежки пар-
ламент отбеляза вто-
рата годишнина от 
учредяването си. Съ-
битието се проведе 
в залата на Общин-
ски съвет – Видин. 
Кметът на общината 
Герго Гергов привет-
ства младите хора и 
сподели добрите си 
впечатления от рабо-
тата на парламента. 
Той заяви, че очаква 

от тях да сътрудничат и да 
споделят своите идеи за 
визията на града ни. „Бъде-
щето е във вашите ръце”, 
каза Гергов и пожела на 
младежите да продължат 
образованието си във ви-
сши учебни заведения и да 
защитават доброто име на 
Видин.

По време на събитието 
бе представен анализ за 
свършеното през отчетния 
период. Като най-мащабна 
инициатива в него се по-

сочва успешното провеж-
дане на XII-та Национална 
пролетна сесия на младеж-
ките парламенти и съвети, 
чийто домакин бе Видин.

Младите хора избраха 
ново ръководство с пред-
седател Лилия Върбовска, 
заместник-председател – 
Йоана Николова, секретар 
– Кира Владимирова и ко-
ординатор – Валери Весе-
линов.

Общинска 
пресслужба - Видин

Децата приоритет ли са за управляващите

Ния Петрова с малкия Ивайло

На 22 октомври, един 
от необичайно топлите дни 
на есента, много родите-
ли с бебешки колички, из-
ползвайки хубавото време, 
разхождат децата си под 
нежните слънчеви лъчи. 
Понеделник по обяд е и 
центърът на града е пълен 
с хора. Погледите на мину-
вачите обаче се спират на 
група майки с бебешки ко-
лички, събрали се на пло-
щада пред сградата на Об-
щина Видин. Разбирам, че 
те са част от Националния 

протест за увеличаване на 
майчинството и детските 
надбавки, планиран да се 
проведе от 12 часа на този 
ден едновременно в някол-
ко града на България.

Подробности за ини-
циативата ми разказва Ния 
Петрова, една от участнич-
ките в протеста, майка на 
две деца – едното на 5 г., а 
другото – на 3 месеца. 

„Да си майка в 
България е равно 
да си беден”, 
тези думи на млада-

та видинлийка разкриват 
мотивите й да се включи в 
протеста, чийто главни ис-
кания са няколко. Първото 
е месечното обезщетение 
за отглеждане на дете до 2 
години да бъде обвързано 
с минималната работна за-
плата. В момента то е 240 
лв. на месец, а в същото 
време прагът на бедност 
е 241 лв. „Имаме право на 
нормален живот”, настоява 
Ния. И напомня, че майчин-
ството се получава, защото 
майката е работила и пла-
щала данъци поне 2 г. пре-
ди това, така че не е като 
да моли за благодеяние от 
държавата. 

Другото искане на 
участничките в протеста е 
детските надбавки на ме-
сец за дете да бъдат увели-
чени на поне 50 лв., вмес-
то сегашните 35 лв. Едно 
от предложенията в тази 
връзка е те да не бъдат об-
вързани с определен доход 
на член на семейството, 
както е сега, а да се дават 
на всички деца. Условието 
обаче да е майките да са с 
платени здравни осигуров-
ки. 

Ния разказва, че мла-
дите жени, решили да си 
търсят работа, когато ча-

дата им навършат годинка, 
също срещат трудности 
тъй като работодателите, 
особено в настоящата ико-
номическа ситуация, не са 
склонни да наемат на ра-
бота майки с малки деца. 
Именно затова едно от ис-
канията на протестиращи-
те е този проблем да бъде 
решен чрез законодателни 
промени. Освен това те 
настояват да бъдат приети 
промени в Кодекса на тру-
да, които да дават повече 
възможности за работещи-
те жени с деца под 8 годи-
ни да се трудят при гъвкаво 
работно време, на намален 
или половин работен ден.

Ния обяснява, че в 
момента детските надбав-
ки и майчинството, които 
получава, не й стигат да 
покрие разходите дори за 
половината месец. „Само 
пюретата на месец са поне 
60-70 лв. Отделно пампер-
си, дрехи, защото всеки 
сезон трябва да се сменят 
дрехите...”, дава за пример 
тя. Малкото дете на Ния е 
едва на три месеца, но тя 
от сега казва, че, ако май-
чинството не се увеличи, 
няма да има възможност 
да го гледа до 2-годишна 
възраст и ще се наложи да 

се върне на работа. Спо-
ред нея именно заради 
непосилните разходи мно-
го хора отлагат раждането 
на първо дете, а за второ 
– дори и не помислят. Ния 
споделя, че е осъзнавала, 
че ще й е трудно, но въпре-
ки това е решила да дари 
живот на две дечица и ще 
се справи с отглеждането 
им, дори и без подкрепата 
на държавата. Категорична 
е обаче, че, ако нещата не 
се променят, до 5 – 6 г. ще 
напусне България.

„Чувстваш ли, че дър-
жавата те е изоставила?”, 
питам накрая младата 
жена. „Определено”, отго-
варя тя без да се замисли. 

„Очевидно децата не са 
приоритет на България – с 
огорчение отбелязва Ния. 
– Правителството не мисли 
за бъдещето на България, 
а само за миналото, за пен-
сионерите, които също из-
немогват, но трябва да има 
баланс”. Тя искрено се на-
дява исканията на майките 
да бъдат чути.

В проектобюджета за 
2013 г. обаче не се пред-
вижда увеличение на май-
чинството. Непроменени 
ще останат и детските над-
бавки, стана ясно от изказ-
вания на трудовия минис-
тър Тотю Младенов.

ЗОрНИЦА 
крумова

Отново отложиха делото за 
убийството на Станислав Мирчов

Вчера, 24 октомври, състав на Окръжен съд – 
Видин гледа делото срещу британския гражданин 
Дейвид Брансън. Той е обвинен, че на 4 януари тази 
година е убил по особено жесток и мъчителен начин 
11-годишния Станислав Мирчов от с. Лагошевци. По 
искане на подсъдимия магистратите отложиха раз-
пита на свидетелите и вещите лица за следващо 
заседание.

Повече подробностите четете в следващия брой
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Филм, популяризиращ органичното земеделие Премиера на 
книгата на Хари 

Яръмов

В началото на седмица-
та (понеделник, 22 октом-
ври) видински земеделски 
производители се събраха, 
за да гледат филм, целящ 
популяризиране на добри-
те практики в биологично-
то земеделие. Няколко дни 
преди това документалната 
лента, заснета в рамките 
на българо-сръбския про-
ект „Органичното земеделие 
– предизвикателство или 
възможности за нашата при-
рода”, е била гледана и от 
земеделски производители 
от Зайчар.

С представянето на фил-
ма приключват мероприяти-
ята, предвидени в рамките 
на този проект с общ бюджет 

около 94 хил. евро, старти-
рал на 25 ноември 2011 г. 
и подготвен и реализиран 
от Регионален агробизнес 
център (РАБЦ) – Видин, Аг-
ропрожект „Тимок” – Зайчар 
и Алианса за регионални и 
граждански инициативи. 

Равносметка на свър-
шеното по проекта направи 
Ваня Цакинска, председа-
телка на РАБЦ (на снимката). 
Тя напомни, че основната 
цел на проекта е била да се 
подпомогне икономическото 
развитие на трансграничния 
район чрез стимулиране на 
активността на селскосто-
панските производители от 
областите Видин и Зайчар. 
Сред търсените ефекти са 

били и повиша-
ване на конкурен-
тоспособността 
на селскостопан-
ското произ-
водство и свър-
заните с него 
дейности в двете 
области и съз-
даване на под-
ходящи условия 
за придобиване 
на нови знания 
за модерни фор-
ми на земеделие 
чрез подобрява-
не на информи-

раността за програмите на 
ЕС, насочени към аграрния 
сектор.

За тези цели е изработен 
(на български и на сръбски 
език) и разпространен наръч-
ник на органичния фермер, 
който ще бъде достъпен и на 
специално изработения уеб-
сайт. На интернет страницата 
ще може да бъде открита и 
база данни, направена, за да 
могат занимаващите се със 
селскостопанско производ-
ство от двата погранични ра-
йона да се свързват помежду 
си – в нея първоначално ще 
фигурират имената и контак-
ти за връзка с 220 земедел-
ски производители от регион 
Видин и 420 от Зайчар, като 

в последствие тя ще се до-
пълва. Освен това общо 200 
земеделски производители 
от двата региона са участ-
вали в поредица еднодневни 
семинари, на които са имали 
възможност да се запознаят 
с особеностите и възмож-
ностите за започване на 
органично земеделие. През 
юли бе създаден и Евро Агро 
клуб „Добросъседство”. 

„Дай, Боже, клуб „Добро-
съседство” да се изпълни с 
хора, които да идват, да тър-
сят информация, ние ще им 
помагаме с каквото можем”, 
каза Цакинска. „Това не е 
краят, това е ново начало”, 
категорична бе тя и напомни, 
че всяка година на датата, 
на която бе открит клубът, 
участващите в него ще се 
събират, за да обсъдят как-
во е постигнато и какво още 
трябва да се направи. 

След края на филма Ца-
кинска благодари на в. „НИЕ” 
за медийното партньорство и 
отразяването на всички свър-
зани с проекта инициативи, 
както и на Областна дирек-
ция „Земеделие” – Видин за 
помощта при събиране на 
нужната за попълване на ба-
зата данни информация.

рОСИЦА 
кирилова

На 27 
октомври 

(събота) 
от 11 ч. 
в прес-

клуба на 
БТА във 

Видин 
ще бъде 

официално представена книгата 
на нашия колега Хари Яръмов, 

озаглавена „Юбилейни върхове 
на видинския баскетбол”.

На премиерата на книгата, която 
големият видински спортен журналист 
завърши приживе и остави като част 
от своето наследство, редом с без-
бройните публикации в печатни медии, 
фотографии и телевизионни репорта-
жи, ще присъства неговото семейство. 
На събитието ще се съберат и част от 
хората, чийто живот Хари Яръмов до-
косна през дългите години, в които той 
отдадено работеше за развитието на 
видинския спорт - бивши и настоящи 
баскетболисти, някои от тях от „златно-
то” поколение на видинския баскетбол, 
представители на спортните среди във 
Видин и спортни деятели, негови коле-
ги журналисти.
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Строителството на мо-
ста досега премина много 
мудно и трудно – еднаквото 
несериозно, да не кажем 
нехайно, отношение на три-
ма наши транспортни мини-
стри в две идеологически 
противоположни правител-
ства, пък и на ЕС,  остави 
изпълнителя - испанския 
консорциум  Еф Си Си, да 
нарушава всички графици, 
както и българските закони 
за добив на инертни матери-
али. Така, според подписа-
ния под гърмежите на отва-
ряните бутилки шампанско 
договор с изпълнителя, 
съоръжението трябваше да 
струва  99 955 948 евро и да 
заработи на 30 март 2010 г. 
После пусковият срок беше 
преместен за 31 октомври 
2010 г., след това отложен 
за април 2011 г., след което 
за края на 2011 г. Последно, 
след много кандардисва-
ния на ЕС, пусковият срок 
бе удължен за 29 ноември 

2012 г. А до 
вчера цена-
та му вече бе 
станала 131,4 
млн. евро. 
Повече от 
първоначално 
договорира-
ните пари са 
дадени и за 
изграждане на 
прилежащата 
инфраструк-
тура. Опти-
мис т ич н ата 
прогноза, че 
мостът ще 
се изплати 
до 2011 годи-
на, отдавна 
е забравена. 
Песимистич-
ната – за 17 
години, също 
вече мина в 
графата на 
пропадналата 
оптимистична 
и вече никой 

Мостът е свързан, но през него още дълго няма да се пътува

Йоханес Хаан: 

Надявам се работата да 
продължи със същата скорост

Виктор Понта: 

Римляните построили 
тука мост само за 1 година

З а 
мен е 
и з к л ю -
ч и т ел н о 
удоволст-
вие да 
бъда от-
ново в 

България само няколко 
месеца след последна-
та ми официална визита 
през юни. Тогава беше 
обявено, че до края на 
тази година строежът на 
моста ще бъде приклю-
чен... приключен поне 
до степен да можем да 
прекосим моста. Два ме-
сеца предсрочно това се 
случва. 

Както всички знаем, 
проектът продължи дос-
та дълго във времето и 
сега можем да се похва-
лим със свършена рабо-
та. Като обща стойност 
тази инвестиция достига 
до около 300 млн. евро, 
приносът на ЕС е около 
100 млн. евро. 

Искам да благода-
ря на представителите 
на двете държави – на 

първо място премие-
рите, както и минист-
рите, които участват в 
този проект, за тяхната 
силна ангажираност за 
приключването на тази 
работа. Сигурен съм, 
че това ще бележи една 
повратна точка и само 
след няколко години ще 
можем да се похвалим 
с още мостове, които 
свързват двете държави 
в тази част на реката. 

Наистина днес е 
един ден, на който мо-
жем да тържествуваме, 
защото на този ден виж-
даме какъв е смисълът 
на Европа – тя да свърз-
ва народите, да свързва 
хората. И на този ден 
искам да благодаря 
още веднъж на всич-
ки, ангажирани пряко в 
строителните работи, 
надявам се, че работа-
та е протекла без инци-
денти и че ще продължи 
със същата скорост, с 
която е протичала през 
последните месеци и 
години.

Н и е 
н а б л и -
ж а в а м е 
края на 
м н о г о 
в а ж е н 
п р о е к т 
както за 

България, 
така и за Румъния, за 
нас, най-новите държа-
ви-членки на ЕС и наис-
тина оценявам ролята и 
участието на ЕК в този 
важен проект. 

Той трябваше да 
бъде приключен по-рано 
и доста по-бързо. Неда-
леч оттук преди 2 хил. 
години римляните са по-
строили такъв мост и за 
това им е трябвало само 
една година. На румън-
ската администрация й 
трябваха две годни, за да 
се подпише меморанду-
мът между двете прави-
телства. За радост моят 
приятел, премиерът на 
България, ми съобщи за 
нуждата от подписване на 
такъв меморандум мина-
лата седмица. Днес ние 
го одобрихме и съм сигу-
рен, че скоро ще успеем 
да създадем смесеното 
дружество, което ще се 
занимава с управлението 
на моста. Разбирам, че 
сме изгубили две години, 
за да се разберем къде 
ще бъде централата на 
тази компания. Аз просто 
попитах: „Кой е вложил 
повече средства?” От-
говорът беше, че това е 
българската страна. За-
това и беше справедли-
во централата да бъде от 
вашата страна на моста. 
Разбира се, ние се надя-
ваме всички приходи ще 
идат от другата, нашата 
страна (смее се).

Понякога важни про-
екти се блокират от бю-

рократични спънки. Сре-
щата на нас тримата тук, 
на министри, кметове от 
двете страни на реката, 
трябва да е послание, 
че трябва да се окаже 
натиск върху цялата ад-
министрация, така че да 
бъде завършен проектът. 
Особено силен трябва 
да е натискът за ускоря-
ване на изграждането на 
инфраструктурата извън 
самия мост. Ако не напра-
вим останалата част от 
инфраструктурата, този 
мост няма да бъде из-
ползван нито от българ-
ската, нито от румънска-
та страна – прилежащите 
пътна и железопътната 
инфраструктура са също 
толкова важни, колкото и 
самият мост. 

Затова, по мое мне-
ние, финализирането на 
моста всъщност поставя 
началото на други про-
екти за доизграждане 
на прилежащата инфра-
структура. 

Радвам се, че съм 
тук днес. Договорът за 
строеж подписа моят 
предшественик премие-
ра Сареску – аз съм пе-
тият му наследник и сега 
ще подпиша финала на 
проекта. Това е много по-
казателно за начина на 
работа на администра-
циите, но заедно с Бойко 
надявам се да седим в 
първия автомобил, който 
ще премине моста.

Искам да поздравя 
всички хора, които са 
работели за тези проект. 
Надявам се, че няма да 
се наложи да дойдат пе-
тима мои последовате-
ли на премиерския пост, 
преди наистина по моста 
да може да се минава с 
автомобил.

Бойко Борисов: 

Преди три години , когато 
дойдох, мостът го нямаше

Аз съм 
истински 
щ а с т л и в 
и привет-
ствам чув-
ството за 
хумур на 
к ол е гата 

Понта. Преди три години, 
когато дойдох, мостът 
го нямаше и това беше 
един напълно провален 
проект. За две години 
не можа да се предви-
жи една компания, която 
практически няма зна-
чение от коя страна на 
моста ще бъде. Аз благо-
даря на колегата Понта, 
че показва едно друго, 
европейско поведение. 

Благодаря и на ко-
мисаря Хаан – нашата 
уговорка с него беше, че 
ако с колегата Понта се 
разходим от България до 
Румъния и обратно в не-
гово присъствие – сиреч 
мостът е присъединен, 
можем да си получим па-

рите по този проект. За 
нас това е важно, защо-
то имаме до нова година 
около половин милиард 
да ни се възстановят от 
Брюксел и всеки милион 
ни е ценен. 

Сега имахме въз-
можност, като прелетя-
хме, да видим прилежа-
щата инфраструктура 
и от българска, и от ру-
мънска страна – тя се 
строи много усилено и 
вече е пред завършване. 
До напролет имаме вре-
ме да приключим с нея. 
Това са важни проекти, 
Брюксел толерира дър-
жави като България и 
Румъния, които работят 
по съвместни проекти. 
Виждате, че са положе-
ни усилия, за което бла-
годаря и на испанската 
компания, която строи – 
уговорката с тях е, че ще 
спазят сроковете напро-
лет да пуснем моста. 

Областният управител Цветан Асенов, 
народният представител Владимир Тошев 
и кметът Герго Гергов (отляво на дясно) 
като хората, които управляват Видин от 
3 различни институционални нива, демон-
стрираха върху моста, че са единомишлени-
ци за възхода на страропрестолния Бдин

Мостът има да се довнажда и доизгражда 

не се наема да 
каже кога реално 
ще бъде изплате-
но съоръжението 
(или ако някой го 
рече, сметката 
му ще е без кръч-
маря).

Всичко това 
обаче не се каза 
вчера. Все пак 
официално зая-
веното откриване 
на моста бе за-
менено с 

неофициал-
но „откриване 
на конструкция-
та на моста”. 

Както при 
всяко подобно 
събитие, имаше 
големи хвалби, 
като най-вече 
хвалещите се 
прехласваха от 
самите себе си 
и заклеймяваха 
предходниците 
си. 

Единствено 
румънският пре-
миер Понта от-
чете мудността 
на изграждането 
(виж: „Римляните 
построили тука 
мост само за една 
година”), но отда-
де забавянето на 
мързела на адми-
нистрацията – ма-
кар че от деликат-
ност посочи само 
румънската, всич-
ки знаем поговор-
ката: „Бий самара, 
да се сеща мага-
рето”. Премиерът 

Борисов обаче приписа из-
граждането изцяло на себе 
си, заявявайки, че когато 
дошъл тук преди три годи-
ни, мост въобще не е има-
ло ( виж „Преди три години 
мостът го нямаше”) – то и 
сега това, което го има, не е 
мост, по който да се пътува. 
Но, както казва Шекспир: 
All's Well That Ends Well, т.е.

всичко е добре, кога-
то свършва добре

А свършването на стро-
ителството на моста вече 
е в обозримото бъдеще. 
Разбира се, не тази година, 
но през първата половина 
на следващата изглежда 
може да започне премина-
ването на хора, автомобили 
и влакове. Важното е, че с 
това събитие се осигурява 

изплащането на всичките 
обещани от ЕС средства. 
Това в прав текст си го рече 
и нашият премиер, с което 
фактически разкри защо 
преди седмица обяви в Бу-
курещ, че на 24 октомври 
ще открият моста с колега-
та си Понта. Еврокомисаря 
Хаан пък пожела след вче-
рашното откриване работа-
та до пълното завършване 
на моста да продължи със 
същата скорост както досе-
га (виж „Надявам се работа-
та да продължи със същата 
скорост”). С което косвено 
призна, че има още много, 
много работа и че всичко бе, 
ако пак цитираме Шекспир: 
„Много шум за нищо”.

ВЛАДИМИр 
Савов
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СкръБНА  ВеСт

ЗАПОВеД
№ рД-02-11-986/23.10.2012 г.

Гр. Видин
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 63, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси
НАреЖДАМ
През 2013 г.:

1. На територията в строителните граници на гр. Видин и гр. Дунавци 
(включително промишлени зони, входно-изходните магистрали, района на 
фериботен комплекс „Бонония” и застроените имоти в границите на земли-
щето) да се организират и извършват следните услуги, свързани с битови 
отпадъци: 

а) събиране и извозване;
б) обезвреждане на битови отпадъци в депа;
в) поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места.
2. На територията на всички села в община Видин да се организират и 

извършват следните услуги, свързани с битови отпадъци:
а) събиране и извозване;
б) обезвреждане на битови отпадъци в депа;
3. Услугата сметосъбиране и сметоизвозване може да не се извършва 

само спрямо имоти, за които по технологични причини прилагане на услугата 
е невъзможно. Фирмата, извършваща услугата, да уведоми до края на 2012 г. 
Община Видин кои са тези имоти и какви са причините, поради които прила-
гането на услугата е невъзможно. 

4. честотата на извозване на съдовете за битови отпадъци, разположени 
на територията на община Видин, да е следната:

- всеки ден – за контейнери от 1.1 м тип „Бобър”;
- един път седмично – кофи от 0.26 м3, разположени в град Видин, в гр. Дунав-

ци и с. Новоселци;
- два пъти месечно – контейнери от 0.26 м3, разположени в селата на община 

Видин.
Контрол по Заповедта въз-

лагам на инж. Галя Цингова – гл. 
специалист „Чистота” при Общи-
на Видин и на кметовете и кмет-
ските наместници на населените 
места в община Видин за съот-
ветното населено място.

Настоящата Заповед да се 
обяви публично по местните сред-
ства за масова информация.

Препис от Заповедта да се 
връчи на н-к отдел „Местни данъ-
ци и такси”, на инж. Галя Цингова 
– гл. специалист „Чистота”, на кме-
товете и кметските наместници 
на населените места от община 
Видин и на управителя на фирма 
„Титан АС” ЕООД.

Герго Гергов, кмет 
на община Видин

ОбС на БСП - Видин

ОБЯВЯВА 
търГ

за продажба на лек 
автомобил марка 
"Лада Самара", с 

рег. № ВН 8998 ВН,
с начална цена 

500 лв. 
(петстотин лева).

Заявки за участие се 
приемат в Общински 

съвет на БСП на адрес: 
гр. Видин, ул. "Градин-

ска" №7, ет. 2, 
тел.: 094/ 601 921

Процедура за провеждане на публични търгове с явно 
наддаване за отдаване под наем на терени за разполагане на 
павилиони за извършване на търговска дейност – продажба 

на вестници и списания, за срок от три години:
1. Терен находящ се на ул. „Железничарска” петно № 38, с площ 3 кв. м, 

начална тръжна цена – 52,50 лв. месечен наем без ДДС, стъпка на наддаване – 
5,00 лв. и начален час за провеждане на търга – 9,00 ч. 

2. Терен находящ се на ул. „Цар Симеон Велики” пред ДЗИ, с площ 3 кв. м, 
начална тръжна цена – 52,50 лв. месечен наем без ДДС, стъпка на наддаване – 
5,00 лв. и начален час за провеждане на търга – 9,30 ч.

3. Терен находящ се на ул. „Цар Симеон Велики” пред Аптека №1, с площ 3 
кв. м, начална тръжна цена – 52,50 лв. месечен наем без ДДС, стъпка на надда-
ване – 5,00 лв. и начален час за провеждане на търга – 10,00 ч.

4. Терен находящ се на ул. „Пазарска” до Младежки дом, с площ 3  кв. м, 
начална тръжна цена – 52,50 лв. месечен наем без ДДС, стъпка на наддаване – 
5,00 лв. и начален час за провеждане на търга – 10,30 ч.

5. Терен находящ се на ул. „Пазарска” пред сладкарница „Венеция”, с площ 
3 кв. м, начална тръжна цена – 52,50 лв. месечен наем без ДДС, стъпка на над-
даване – 5,00 лв. и начален час за провеждане на търга – 11,00 ч.

6. Терен находящ се пред бл. „Еделвайс”, с площ 1,82 кв. м, начална тръжна 
цена – 31,85 лв. месечен наем без ДДС, стъпка на наддаване – 3,00 лв. и нача-
лен час за провеждане на търга – 11,30 ч. 

7. Терен находящ се на ъгъла ул. „Пазарска” и ул. „Разлог”, с площ 3кв.м, 
начална тръжна цена – 52,50 лв. месечен наем без ДДС, стъпка на наддаване – 
5,00 лв. и начален час за провеждане на търга – 13,00 ч.

8. Терен находящ се на ул. „Цар Симеон Велики”, пред ЧЕЗ, с площ 1,82 
кв.м, начална тръжна цена – 31,85 лв. месечен наем без ДДС, стъпка на надда-
ване – 3,00 лв. и начален час за провеждане на търга – 13,30 ч.

9. Терен находящ се на ъгъла ул. „Широка” и ул. „Хр.Ботев” с площ 1,82 кв.м, 
начална тръжна цена – 27,30 лв. месечен наем без ДДС, стъпка на наддаване – 
2,00 лв. и начален час за провеждане на търга – 14,00 ч.

10.  Терен находящ се на ъгъла ул. „Широка” срещу къщата с куклите с площ 
1,82 кв.м, начална тръжна цена – 27,30 лв. месечен наем без ДДС, стъпка на 
наддаване – 2,00 лв. и начален час за провеждане на търга – 14,30 ч.

I. търговете ще се проведат на 13.11.2012 г. в административната сграда 
на Община Видин, ет. 5, Заседателна зала.

II. Заявления за участие в търговете и придружаващите го документи се 
подават в срок до 12.11.2012 г. до 16,00 часа, в „Център за информация и обслуж-
ване на граждани”, административната сграда на Община Видин, ет. 1.

III. тръжната документация се закупува в срок до 12.11.2012 г. до 15,00 
ч. от ет. 5, стая №7 в административната сграда на Община Видин. Цена на доку-
ментацията – 40 лв. без ДДС.

IV. Време и начин за оглед - всеки работен ден.
V. Депозит за участие в търговете – 100 лв. (сто лева), внесе-

ни в срок до 12.11.2012 г. до 15,00 ч. по сметка на Община Видин IBAN: 
BG79DEMI92403300046030, BIC на „Търговска банка-Д” АД: DEMIBGSF

VI. Начин и срок на плащане от спечелилия търга участник:
• плащането се извършва в едномесечен срок от връчване на заповедта 

на кмета на община Видин за определяне на спечелилия участник.
тел. за справки: 094/609440

Тържествено посрещане на световната 
шампионка по самбо Цветелина Цветанова На 21.10.2012 г. този свят напусна един от 

основателите на СДС в общ. Ново село

Христо Герасимов Цеков /БУкИ/
р. 1941 г.

За един живот живян достойно,
за един човек, съчетал в себе си любовта 
към хората,
към спорта, към голямата река,
за бунтаря, стремил се към новото, 
към демократичното
забрава няма!

Дълбок поклон пред паметта на БУкИ!

Мир на праха му!
от СДС ВИДИН

Тържествено посре-
щане на световната ни 
шампионка по самбо 
Цветелина Цветанова на-
правиха в с. Флорентин. 
На тържеството предсе-
дателката на читалище 
"Пробуда" - с. Флорентин 
Габриела Симеонова, за-
едно с екипа си, поднесе 
поздравителен адрес към 
Цветелина.  Тя получи 
много цветя и поздра-
вителни адреси и от се-
кретаря на Община Ново 
село Деяна Стоянова - 
Кайцанова, от кметския 
наместник на с. Флорен-
тин Мая Иванова, от Об-

щинския съвет на Ново 
село. Ансамбъл "Флорен-
тиана" изнесе празничен 
концерт на шампионката 
Цветелина Цветанова.

Цветелина от СК 
"Борба, самбо и джудо" 
от Видин стана световен 
шампион по самбо в кате-
гория до 40 кг. на Светов-
ното първенство по самбо 
за младежи и девойки до 
18 и до 20 години. На фи-
нала младата надежда на 
видинското самбо победи 
с 7:0 представителката на 
Русия.

елита 
костова
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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
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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.

ISSN 1310 - 1269                       3700 Видин,  п.к. 144,
 ул. “Градинска” 7, ет. 1 счетоводство тел./факс 60 61 62    
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гр. Видин, ул. „Александър Батенберг”, 
ет. 1, офис №8 (над банка „Пиреос”)

0885 54 06 35
0878 54 06 35
0895 31 98 87
www.eli75.portalimoti.com
e-mail: 
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
Журналист: Зорница Крумова
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.
41 кв. м... “Панония”, панел, ет. 2, ...................................................................22 000 лв.
Двустайни
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 - 30 000 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. „Съединение” – тухла, 90 кв.м., ет.7/8, таванска, мазе - 52 000 лв.
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

Вестник  "НИе" има нов имейл: info@niebg.net

ОБЯВА
Вие или Вашите близки имат нужда от домашни 
помощници, ние предлагаме срещу заплащане 

грижа за дома и грижа за възрастни хора.
Имате опит и желаете да работите като домашен 

помощник, можете да заявите това при нас.
Потърсете ни на телефон 0878 92 25 17; e-mail: 

denkova_g@abv.bg и ние ще отговорим на Вашите очаква-
ния и потребности след провеждане на среща, като Ви пред-
ложим индивидуални и стандартни пакети от услуги според 
нуждите и запазим поверителност за всяка информация. 

Адрес за контакти: гр. Видин, 
ул. „Митрополит кирил” № 11. 

Лице за контакти: Гинка Денкова
Сдружение „Хоризонт” притежава удостоверение 

за регистрация № 712-02 от 11.01.2010 г., издадено от 
Агенция „Социално подпомагане” за домашен помощник. 

бр. 79   четВъртък - неделя 25 - 28 октомври 2012 г. 

ПрОДАВА 
ИМОтИ

Продавам къща в с. Тър-
няне и в с. Тошевци - цена по 
споразумение, и павилион 4 
кв.м - цена по споразумение; 
тел.: 0895 166 506

Продавам панелни гар-
сониера в к-с “Гео Милев”, 
“Панония”, на бул. “Панония” 
и тухлени в к-с “Съединение” 
и кв. “Калето”; тел.: 0896 659 
632

Продавам две къщи - 80 
кв.м и 63 кв.м, с дворно мяс-
то 1 дка и селскостопански 
постройки, цена 12 500 лв.; 
тел.: 0886 094 684

Продавам панелна гар-
сониера в к-с “Гео Милев” - 18 
500 лв., в “Мико Нинов”, ет. 3 
и тристаен до Енергото; тел.: 
0897 828 008

Продавам тристаен ту-
хлен апартамент 107 кв.м, с 
двор, с място за гараж, топ 
център; тел.: 0878 639 452

Продавам магазин във 
Видин на ул. „Широка”(с/у 
ВиК), 38 кв.м  - 74 000 лв., 
тристаен тухлен - нов, 102 
кв.м, ПВЦ, блиндирана вра-
та, гараж 26 кв.м, и дворно 
място в Дунавци – 1200 кв.м, 
оградено, цена 9 000 лв.; 
тел.: 0898 633 302

Продавам боксониера 
40 кв.м., находяща се на ул. 
„Княз Борис I”, кв. „Калето” - 
25 000 лв.; тел.: 0887 668 898, 
0876 668 881

Продавам апартаменти 
в строеж, 1000 евро първо-
начална вноска, разсроче-
но плащане: тристаен, 146 
кв.м - 61 000 лв.; тристаен, 
96 кв.м - 51 000 лв.; дву-
стаен, 60 кв.м - 39 000 лв. 
плюс 51 кв. м тераса; тел.: 
0898 633 302

Продавам гарсониери от 
13 до 20 000 лв., двустайни 
от 15 до 30 000 лв., изгодно 
тристайни тухлени; тел.: 600 
990, 0896 633 320, 0889 358 
153

Продавам панелни дву-
стайни в к-с “Бонония”, “Крум 
Бъчваров”, “Гео Милев”, “Па-
нония”, “Васил Левски” и дву-
стайни тухлени в кв. “Калето” 
и к-с “Химик” и “Съединение”; 
тел.: 0896 659 632 

Продавам къща във Ви-
дин – 60 кв.м, допълнителна 
постройка 29 кв.м, дворно 
място 370 кв.м, за ремонт, 
цена 36 000 лв.; къща до 
Болницата – 100 кв.м, двор 1 

дка, цена 85 000 лв.; тухлена 
гарсониера на “Кокиче” - 32 
000 лв.; тухлен двустаен, ет. 2 
- 40 000 лв., с гледка към река 
дунав; тел.: 0898 633 302

Продавам самостоятел-
на къща на три етажа, двор 
500 кв.м, самостоятелна 
луксозна къща, етажи със 
самостоятелен вход; тел.: 
600 990, 0896 633 320, 0889 
358 153

Продавам тристайни па-
нелни до “Синия лед” и в к-с  
“Крум Бъчваров” и тристайни 
в “Христо Ботев”, кв. “Калето” 
и център; тел.: 0896 659 632

Продавам панелни гар-
сониери в к-с „Бонония”, 
„Вида”, на ул. „Широка”, к-с 
„Гео Милев”, “Строител” - 
ет.5, 14 000 лв., „Крум Бъч-
варов”, двустаен панелен в 
к-с „Гео Милев” - ет. 4, 25 000 
лв. и двустаен с разширение 
в к-с “Панония”, ет. 2 - 26 000 
лв.; тел.: 0898 633 302

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

Продавам двустаен па-
нелен - 25 000 лв., тристаен 
тухлен в кв. “Калето” - 45 000 
лв. и етаж на “Ташкюприя” 
- 51 000 лв.; тел.: 0878 620 
610

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

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 тристаен ту-
хлен до х-л “Ровно”, ет. 4, 96 
кв.м, с обзавеждане, цена 
47 000 лв., двустаен тухлен 
с разширение, 70 кв.м, ет. 3 
(до ОКС) - 33 000 лв.; тел.: 
0898 633 302

Продавам етаж от къща 
и самостоятелна къща; тел.: 
0896 659 632

Продавам изгодно сел-
ски имоти, парцели, търгов-
ски помещения, тристаен 
тухлен (с гараж и таванска) 
до градската градина, дву-
стаен тухлен (с гараж) в кв. 
“Калето” - 40 000 лв.; тел.: 
600 990, 0896 633 320, 0889 
358 153

Продавам празен парцел 

в регулация на с. Акациево, 
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 складове; 
тел.: 0888 622 789

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 изгод-
но апартаменти ново 



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 на Ташкюприя, етаж 2, 100 кв. м, двор 200 кв. м.......55 000 лв.
Къща до Поликлиниката, 50 кв. м, двор 175 кв. м, за ремонт..........40 000 лв.
Къща до Поликлиниката, 66 кв. м, двор 175 кв. м, ..........54 000 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

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.

Център за професионално обучение към 
ет „ДеМетрА – МАЯ АНтОВА” – ВрАЦА

Провежда курсове по профе-
сионално обучение и ключови ком-
петентности. Курсовете са без-
платни за работещите по трудов 
договор и самоосигуряващи се лица 
по програма „Аз мога повече”. 

Документи за кандидатстване може да се получат на адрес: 
Видин, ул. „Тополовец”, № 8, тел.: 0884 055 633;
Враца, бул. „Никола Войводов” № 1, ет.3, офис 

12 (кино „Коларо”) тел.: 092/985633; 0882 215 633; 
Монтана, ул. „Ал. Стамболийски” № 26, тел.: 

096/587845;
Лом, ул. „Борил” № 4, тел.: 0971/85633.

Ресторант „Ровно”
В хотелския ресторант ви очаква изискана обстановка 

и разнообразно меню. Само тук всепризнатият май-
стор-готвач Стефан Стефанов предлага патица на зеле, 
патица по пекински, задушен заек, козе сирене на пло-
ча и още много други вкусотии на най-достъпни цени. 

За още по-доброто настроение 
в петък и събота се грижи ди-джей.

тел. за резервации: 094/690 990 

строителство в София - цен-
тър, ул. “Пиротска”, гарсоние-
ра във Видин, к-с “Строител”, 
ет. 5 - 13 500 лв.; тел.: 0898 
633 302

Продавам къща в иде-
ален център; тел.: 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 овощна гра-
дина 1 дка в регулацията 
на с. Покрайна; тел.: 0887 
514 347

Продавам тухлена гар-
сониера в к-с „Баба Тонка”, 
кв. „Калето” и бл. „Кокиче”, 
тухлен двустаен - 76 кв.м, 37 
000 лв., и тухлен двустаен – 
ет. 2, 40 000 лв., с гледка към 
р. Дунав; тел.: 0898 633 302

Продавам двустаен в 
кв. “Калето”, самостоятелна 
нова къща с двор, магазин в 
центъра; тел.: 0878 620 610

кУПУВА ИМОтИ 

купувам земеделски 
земи във Видинска област, 
плащане веднага; тел.: 600 
990, 0896 633 320, 0889 358 
153

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

купувам земеделски 
земи и гори изгодно,във всич-
ки райони; тел.: 0878 620 610, 
0897 828 008, 0887 471 218

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

ДАВА ПОД НАеМ 

Давам под наем обза-
ведена гарсониера в к-с 
“Крум Бъчваров”; тел.: 0886 
697 574

Давам под наем тухлена 
обзаведена гарсониера в 
центъра и двустаен панелен 
апартамент; тел.: 0896 659 
632

Давам под наем обзаве-
дена гарсониера; тел.: 0896 
654 873

Давам под наем отре-
монтиран и обзаведен офис 
в центъра (до Пазара); тел.: 
600 990, 0896 633 320

Давам под наем обзаве-
дени тавански стаи, с парно, 
за ученици; тел.: 0889 758 
506

Давам под наем двуста-
ен апартамент в кв. “Калето” 
- 120 лв.; тел.: 0896 799 713

Давам под наем тър-
говско помещение 34 кв.м. 
на ул. „Вела Пеева” (срещу 
„Милановата къща”) – 250 
лв.; тел.: 0887 668 898, 0876 
668 881

Давам под наем ресто-
рант “Колибите” до Коло-
друма; тел.: 0885 411 862 
- Борисов

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

Давам под наем ремон-
тиран и обзаведен офис, в 
идеален център; тел.: 0887 

381 855
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, самостоя-
телни стаи за спане и почив-
ка – 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 компресор 
за ЗИЛ 130, нов; тел.: 0878 
775 235

Продавам употребявана 
немска тестомесачка, 50 кг 
брашно, и везна - 10 кг; тел.: 
0885 535 817

Продавам машинно на-
рязан тютюн екстра качест-
во - 30 лв./кг; тел.: 0897 686 
912

Продавам чисто нова 
блиндирана врата (кафява, 
с размери: 2/90/70, с шпи-
онка и звънец); тел.: 0897 
846 454

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.: 0895 436 656

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

Продавам гатер-банциг, 
с количка - 1500 лв.; тел.: 
0882 371 437

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 споразуме-
ние; тел.: 0886 638 788

Продавам чамов дървен 

материал; тел.: 0888 962 
651

кУПУВА

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

купувам туристическо 
ремарке; тел.: 0878 775 235

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

рАБОтА

Фирма търси шофьор; 
тел.: 600 518 

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

Образована жена търси 
работа – гледане на болен, 
чистене на офиси, домове, 
гледане на деца; тел.: 0897 
507 456

УСЛУГИ 

Бърз кредит; тел.: 0895 
693 831 

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, боядисване, 
преградни стени от гипскар-
тон, окачени тавани, теракот, 
фаянс, мрамор; тел.: 0883 
493 209, 0896 010 382

АВтОМОБИЛИ 

Продавам Форд “Мон-
део”, всички екстри; тел.: 0894 
985 052

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

СеЛСкОСтОПАНСкА 
теХНИкА

Продавам плуг 3х25, 
култиватор чизел,  култи-
ватор  окопен; тел.: 0887 
272 760

Продавам спешно трак-
тор ЮМЗ, в отлично състоя-

ние; тел.: 0896 814 288

ДрУГИ
Предоставям за полз-

ване банкова сметка, непод-
лежаща на запор от съдия 
изпълнител; тел.: 0878 862 
614, 0888 664 148

Намерена е дамска 
златна гривна пред гише в 
пощата. Загубилата я да се 
обади на тел.: 640 767 - Петко 
Кичашки

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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