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Областният управител върна за ново разглежда-
не решенията на ОбС – Видин за увеличаване на 

местните данъци и такси и за цените на услугите 
Четете на стр. 2

Кметът на Видин обсъди с народни представители 
съвместни действия за развитието на Общината

Пътят Видин – Ботевград ще бъде 
завършен в цялост чак през 2027 г.

Каква подкрепа ще получи 
Северозападът през след-
ващия програмен период?

Призив за помощ за семейството 
от Градец, чиято къща изгоря 

Кметът на Видин дари лични средства, при ремон-
та ще помогне и общинската строителна група

Ваня Ненкова, окръжен прокурор на Видин: 

Основен приоритет в работата ми е безкомпромис-
ното отношение към престъпността в област Видин

Митничари откриха близо 14,7 кг 
хероин в тайник в лек автомобил 

при проверка на Дунав мост 2 

На 7 януари пожар 
изпепели дома на че-
тиричленното семей-
ството на Светлин 
Гунчев в село Градец. 
Инцидентът станал 
на Ивановден вечер-

Министърът на регионалното развитие разпореди да 
започне проектиране на пътната отсечка до ГКПП Са-

лаш – Ново корито
Цялостното за-

вършване на строи-
телството на пътя Ви-
дин – Ботевград ще 
е факт най-рано през 
2027 година, показват 

Професионалният път на прокурор Ваня Ненкова е преми-
нал изцяло в системата на прокуратурата. От 19.07.2019 

г. заема длъжността административен ръководител, 
окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Видин

„НИЕ“: Проку-
рор Ненкова, какви 
качества трябва 
да притежава ок-
ръжният прокурор, 

според Вас, и какви 
са неговите адми-
нистративни от-
говорности?

Прокурор Ваня 

Ненкова: Окръжният 
прокурор носи голяма 

По инициатива на 
кмета на Видин д-р 
Цветан Ценков през 
миналата седмица се 
проведе работна сре-
ща, в която участваха 
народните предста-

вители Петър Мила-
нов, Филип Попов и 
Иво Атанасов, както и 
заместник-кметовете 
Борислава Борисова, 
Десислава Тодорова 
и Светослав Скорчев. 

През миналата сед-
мица д-р Ценков е из-
пратил до четиримата 
народни представи-
тели от Видинския 
избирателен район 
покани за разговор, 

в рамките на който да 
бъде очертана обща 
визия за развитието 
на Общината и реги-
она.

След края на сре-
щата видинският кмет 
изрази пред предста-
вители на медиите 
задоволство от про-
ведената дискусия. 
Д-р Ценков посочи, че 
единствено замест-
ник-председателят на 
Народното събрание 
Росица Кирова е била 

При проверка на 
кола с българска ре-
гистрация на ГКПП 
Дунав мост - Видин 
митнически слу-
жители са открили 
14,685 кг хероин, 
съобщиха от Аген-
ция „Митници“.

Около 19,30 ч. на 

9 януари, в района 
на ГКПП Дунав мост 
- Видин, митнически 
инспектори спрели 
за проверка лек ав-
томобил „Ситроен“, 
пътуващ от Бълга-
рия за Германия. 

В Националния 
план за възстановя-
ване и развитие не 
се предвижда целе-
насочена подкрепа 
за Северозападна 
България. В доку-
мента, който все 
още не е одобрен от 

страна на Евро-
пейската коми-
сия, държавата 
ни обаче пое-
ма ангажимент 
за преодоля-
ване на реги-
оналните раз-
личия. През 
с л е д в а щ и т е 
няколко години 
подкрепата за 
изоставащите 

региони, какъвто е 
Северозападът, ще 
дойде по линия на 
Кохезионната поли-
тика на ЕС, както и 
чрез планирани в 
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Кметът на Видин: Няма да позволя да се фалира Общината

Областният управител върна за ново разглеждане 
решенията на ОбС – Видин за увеличаване на мест-

ните данъци и такси и за цените на услугите 

възпрепятствана да дойде заради 
служебни ангажименти. Но подчер-
та, че в изпратеното от нея писмо 
се посочва, че тя приветства всички 
инициативи за съвместна работа с 
Община Видин. 

„Точно това беше целта на тази 
среща – в началото на Новата годи-
на и в началото на мандата на ново-
то Народно събрание Общината да 
заяви желание за добра съвместна 
работа с народните представите-
ли“, отбеляза кметът. 

Д-р Ценков съобщи, че с отзо-
валите се на поканата му народни 
представители са обсъдили въз-
можността всеки месец да се про-
веждат подобни срещи. На тях ще 
се коментират актуални въпроси и 
общинското ръководство ще търси 
съдействието на депутатите за ре-
ализирането на важните за Видин 
инициативи и проекти.

„Основната тема, за която ги 
поканих днес, е необходимостта 
в предстоящия държавен бюджет 
да бъдат увеличени средствата за 

общата изравнителна субсидия за 
Община Видин и субсидията за ка-
питалови разходи. Не на последно 
място призовах народните предста-
вители да лобират мощно Видин да 
е един от четирите региона на Бъл-
гария, където ще се изградят нови 
индустриални зони“, каза кметът. 

Той допълни, че сред обсъжда-
ните днес теми е била ситуацията 
на Дунав мост 2 и образуващите 
се там огромни опашки от тежко-
товарни автомобили. По време на 
срещата е разговаряно и за това 
видинските депутати да инициират 
законодателни промени, с които 
Видин, като стара столица на Бъл-
гария, да получи статут на един от 
значимите в исторически план гра-
дове. 

Д-р Ценков отново подчерта, че 
желаната от всички нас промяна на 
Видин е възможна само с общи уси-
лия. „Надявам се с всички народни 
представители да работим добре в 
полза на видинските граждани и за 
развитието на региона“, каза кме-
тът. 

Кметът на Видин обсъди с народни представители 
съвместни действия за развитието на Общината

Кметът на общи-
на Видин д-р Цветан 
Ценков представи де-
кларация във връзка с 
развитието на Общи-
ната. Това стана на из-
вънредна пресконфе-
ренция на 9 януари в 
регионалния пресклуб 
на БТА, участие в която 
взе и председателят на 
Общинския съвет Гена-
ди Велков. 

„Искам да благо-
даря на общинските 
съветници, които проя-
виха доблест и подкре-
пиха предложените от 
мен данъчни реформи. 
Уважавам и мнението 
на повечето съветни-
ци, които не ги подкре-
пиха! Категорично не 
приемам фалшивата 
„загриженост” на един 
съветник, който ни е ос-
тавил повече дългове, 
отколкото средства ще 
съберем за четири го-
дини от увеличението, 
което аз предлагам“, се 
посочва в началото на 
декларацията. В също-
то време в нея кметът 
изразява възмущени-
ето си от изявлението, 
направено по време 
на проведеното на 7 
януари заседание на 
Общинския съвет от об-
щинския съветник Цец-
ко Иванов, че областни-
ят управител ще върне 
план-сметката за чисто-
та, която бе приета. И 
то преди племенникът 
му г-н Любен Иванов 
да е встъпил в длъж-
ност. „Уважавам новия 
областен управител! 

Вярвам, че съвместно 
можем да решим много 
проблеми и да старти-
раме важни проекти. 
Обръщам се към бъл-
гарското правителство, 
което го е назначило, с 
надежда, че спирането 
на жизненоважни ре-
шения за Община Ви-
дин не е целенасочена 
държавна политика. 
Дано изказаното да е 
плод на роднински ам-
биции!“, се казва още в 
декларацията.

Д-р Ценков отбеляз-
ва също така, че чисто-
тата и озеленяването 
дълги години са били 
хранилка за управници, 
адвокати и задкулис-
ни субекти – откакто 
настоящото общинско 
ръководство е въвело 
засилен контрол, е ус-
тановено, че с години 
се е крало от касата на 
Общината. През 2021 
година са събрани ре-
кордни приходи – над 
1 000 000 лв. повече, 
а населените места са 
видимо по-чисти, като 
същевременно напра-
вената икономия в чис-
тотата е около 800 000 
лв.

„Искам ясно да за-
явя: готов съм да нося 
отговорност, но няма да 
позволя да се фалира 
насила Община Видин! 
Няма да допусна, за-
ради частни интереси, 
да се уволняват хора, 
да спира токът, да се 
задръстим от боклуци. 
Тези, които искат да 
върнат Общината в ста-

рите времена, няма да 
успеят. Ако данъците 
и таксите не влязат в 
сила, за да се справим 
сами, ще настоявам 
президентът да лоби-
ра, а правителството 
да осигури достатъчно 
средства за издръжка 
и развитие на Община-
та! Надявам се да не 
се налага, но съм готов 
да изляза с всички за-
сегнати работници на 
Общината и предприя-
тията да протестирам! 
Вече съм го правил, ко-
гато се борихме за ма-
гистрала до Видин. Ще 
го направя пак! За мен 
най-важни са работ-
ните места, чистотата, 
сигурността и здравето 
на видинчани!“, заявява 
още видинският кмет в 
декларацията.

На пресконферен-
цията отново бе на-
помнено, че предстои 
Общината да закупи 
нови контейнери за 
смет и да въведе ин-
телигентна система за 
сметосъбиране, кое-
то ще се реализира с 
новата план-смет – по 
този начин ще бъдат 
спестени парите, които 
сега се плащат за наем 

на съдовете за битови 
отпадъци. Общината е 
в процес на изготвяне 
на проект за изгражда-
не на компостираща и 
сепарираща инстала-
ция. Към момента мест-
ната институция има 
няколко милиона лева 
задължения към РИО-
СВ – Монтана от непла-
тени отчисления по чл. 
64 и чл. 60 от Закона за 
управление на отпадъ-
ците, които трябва да 
започнат да се разпла-
щат. Всичко това обу-
славя необходимостта 
от увеличението на при-
ходите от такса смет.

„Изуми ме това из-
казване в петък на един 
от общинските съветни-
ци, който е с достатъчно 
опит в политиката. Той 
направи много лоша 
услуга на своя роднина 
и се надявам, че това е 
негово лично мнение. 
Надявам се, че заедно 
не са решили да спират 
всички важни решения, 

защото това би било 
много жалко“, каза на 
свой ред председате-
лят на Общинския съ-
вет Генади Велков. Той 
коментира, че за да се 
покрият разходите за 
чистотата, е необходи-
мо да се увеличи такса 
смет, която особено в 
селата е изключително 
ниска. 

Председателят на 
ОбС сподели, че пове-
че от година е отлагано 
внасянето на предложе-
нието за увеличение на 
данъците: „Когато само 
за ноември миналата 
година Община Видин 
плати 206 000 лв. за 
ток, при положение че 
за цялата предишна 
година сметката беше 
500 000 лв., се видя, че 
няма как да се мине без 
увеличението на данъ-
ците и таксите“. Велков 
благодари на общин-
ските съветници, които 
подкрепиха план-смет-
ката. „Това направиха 
представители от всич-
ки групи – тези хора по-
ставиха интересите на 
Видин пред всякакви 
партийни интереси, за 
което им благодаря“, 
каза той.

Кметът представи 
пред медиите и писма-
та, които е изпратил до 
президента и до пра-

вителството с няколко 
конкретни мотивирани 
искания. На първо мяс-
то, Видин да е един от 
регионите, в който да се 
изгради нова индустри-
ална зона с цел разкри-
ването на работни мес-
та и преодоляването на 
тежкия демографски 
срив. На следващо мяс-
то, кметът настоява да 
бъдат увеличени сред-
ствата за капиталови 
разходи, които държа-
вата отпуска на Общи-
ната, за да продължи 
решаването на пробле-
мите с инфраструктура-
та в град Видин и оста-
налите населени места. 
Д-р Ценков също така 
е отправил мотивирано 
искане предоставяна-
та обща изравнителна 
субсидия за местни 
дейности да бъде зна-
чително по-голяма.

„Моето и на екипа 
ми мнение е, че в поли-
тиката трябва да се съз-
дават приятелства, а не 
врагове. Смятам, че за-
едно с всички избрани 
народни представители 
и съвместно с централ-
ната власт Общината 
ще може много по-бър-
зо да тръгне по пътя 
на развитието и модер-
низацията. Ние имаме 
нужда от подкрепа, а не 
от конфронтация“, зая-
ви видинският кмет.

На 11 януари об-
ластният управител на 
Видин Любен Иванов 
е върнал на Общински 
съвет – Видин решени-
ята за приемане на На-
редба за изменение и 
допълнение на Наредба 
на Общински съвет – 
Видин за определянето 
и администрирането на 
местните такси и цени 
на услуги и Наредба 
на Общински съвет – 
Видин за определяне 
размера на местните 
данъци като незаконо-
съобразни, съобщиха от 
областната управа.

От пресцентъра на 
губернатора напомнят, 
че още при встъпването 

си в длъжност Любен 
Иванов заяви катего-
рично, че основната му 
цел е повишаване на 
жизнения стандарт на 
населението и спазване 
на законността. Върна-
тите нормативни актове 
освен, че са приети в 
нарушение на основни 
законови правила, на-
рушават и принципа на 
справедливостта като 
мярка в отношенията 
властимащи – насе-
ление, коментират от 
Областната админи-
страция. В разпростра-
неното прессъобщение 
се посочва още: „В си-
туацията на пандемия и 
свързаните с нея норма-

тивни и естествени ре-
стрикции е недопустимо 
повишаването на данъч-
ното бреме на граждани-
те, на малкия и среден 
бизнес в размера, който 
е предвиден от Община 
Видин. Действително 
има нужда от повишава-
не на данъците, но съ-
щото следва да бъде из-
вършено постепенно в 
продължение на някол-
ко години. Областният 
управител препоръчва 
Общински съвет Видин 
за в бъдеще стриктно 
да спазва законите на 
Република България и 
да се съобразява със 
законните интереси на 
гражданите.“
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разчетите на Агенция 
„Пътна инфраструк-
тура“. Важният за 
Северозапада ин-
фраструктурен про-
ект беше обсъден 
на организираната 
от министъра на ре-
гионалното развитие 
Гроздан Караджов 
работна среща през 
миналата седмица.

190 километра е 
цялата дължина на 
трасето от Видин до 
Ботевград, като в 
момента в строеж са 
88 км, обясни инж. 
Бисер Йорданов, ди-
ректор на дирекция 
в АПИ, който пред-
стави напредъка 
за всеки от деветте 
участъка, на които е 
разделено трасето. 

5% е изпълнени-
ето на участъка от 
Видин до Макреш, 

който е с дължи-
на около 30 км. Ако 
строителните дей-
ности вървят нор-
мално, той ще бъде 
приключен през вто-
рата половина на 
2023 година. Оказва 
се обаче, че са ус-
тановени пропуски 
при проектирането. 
„За част от приле-
жащите инженерни 
мрежи – пресичания 
20 киловолта, 110 
киловолта, водна 
инфраструктура – в 
момента процедира-
ме проектите и са-
мите съгласувания 
по последващо изда-
ване на разрешения 
за строеж“, обясни 
инж. Йорданов. Той 
допълни, че тези 
пропуски водят до 
забавяне на стро-
ителството в този 
участък, защото на 
места се налага про-
цедиране на нови 
подробни устрой-
ствени планове.

В участъка Мак-
реш – Бела са на-
мерени останки на 
крепост от IV – V 
век 

Най-напреднало 
е строителството в 
участъка Макреш – 
Бела, където строи-
телните дейности са 

изпълнени на 
35%. Срокът за 
завършване е 
ноември 2023 
година. „На 39 
километър – 
тоест в този 
участък, който 
е между 33-ти 
и 47-ми км – в 
края на мина-
лата годна от-
крихме и една 
крепост от IV – 
V век, на която 
предстои в началото 
на тази година, при 
подходящи условия, 
да се извърши пълно 
археологическо про-
учване. Археолозите 
от Националния ар-
хеологически музей 
искат частично за-
пазване – крепостта 
действително е ин-
тересна и заслужава 
да се види“, обясни 
инж. Йорданов. Екс-
пертът допълни, че 
заради находката 
няма да се наложи 
промяна на трасето 
– ще са необходими 
допълнителни стро-
и тел н о - м о н та ж н и 
дейности за укрепва-
не на част от откоса 
в ляво от трасето. 

4-5% е изпълне-
нието на участъка 
Бела - Ружинци

Третият участък 
също е в етап на 
изпълнение, строи-
телната площадка е 
открита през месец 
май 2021 година, а 
крайният срок е 19 
ноември 2023 годи-
на. Напредъкът на 
изпълнение е около 
4-5%. Тъй като този 
участък е по-лек за 
изпълнение от пре-
дходния, от АПИ оч-
акват, че за остава-
щото време ще може 
да се навакса заба-
вянето и строител-
но-монтажните дей-
ности ще приключат 
в срок.

Оспорване на 
ПУП бави изпълне-
нието на строител-
ството в частта на 
трасето от Ружинци 
до обхода на Мон-
тана

За участъци 4, 5 
и 6, които са с обща 
дължина около 40 км 

(от Ружинци до обхо-
да на град Монтана), 
има готова проектна 
документация, но не 
са приключили от-
чуждителните про-
цедури. „Подробният 
устройствен план се 
обжалва, като дело-
то е насрочено за 
24 февруари. При 
нормално развитие 
на ситуацията с де-
лото и стартиране в 
последствие на от-
чужденията, края на 
първата половина на 
2023 година можем 
да пристъпим към 
издаване на разре-
шително за строеж 
за трите участъка. 
Срокът за изпълне-
ние на СМР е по 28 
месеца на участък, 
като реално очаква-
ме да бъдат завър-
шени в края на 2025 
– началото на 2026 
година“, обясни инж. 
Йорданов. 

Участъкът Вра-
ца – Монтана ще 
бъде реализиран 
най-рано през 2027 
г.

По отношение на 
следващия 7-и учас-
тък – от края на обхо-
да на град Монтана 
до началото на об-
хода на град Враца – 
реално процедурите 
трябва да тръгнат от 
нулата. Причината е 
обжалване в съда от 
страна на собствени-
ка на складова база 
за взривни веще-
ства, разположена в 
близост до първона-
чално определеното 
идейно трасе – след 
като ВАС уважава 
жалбата, реално про-
цедурите започнат от 
началото. Тоест, те-
първа ще се избира 
трасе, на което да се 
направи Оценка за 

въздействие върху 
околната среда, след 
което ще се пристъ-
пи към провеждане 
на отчуждителни 
процедури, даване 
на разрешително за 
строеж и т.н. „2027 
година всички тези 
процеси може да ги 
завършим“, заяви 
експертът от АПИ.

С л е д в а щ и я т 
участък е същест-
вуващият обход на 
град Враца – този 
двулентов път тряб-
ва да бъде уширен. 
Все още обаче не 
е приключило про-
ектирането. „Пред-
стои възлагане на 
обществена поръчка 
за избор на изпълни-
тел за изготвяне на 
проект“, заяви инж. 
Йорданов. Според 
него и този участък 
би трябвало да при-
ключи края на 2026 
– началото на 2027 
година. 

Следващия учас-
тък, Враца – Мездра, 
е с дължина 9 км, 
като ще се ремонти-
ра основно същест-
вуващото в момента 
трасе. „В момента 
сме предприели 
действия по изгот-
вяне на задание за 
технически проект 
за основен ремонт 
на това трасе. Това е 
една отсечка, която 
с един хубав техни-
чески проект, реално 
началото на 2025 го-
дина може да сме я 
изпълнили“, посочи 
инж. Йорданов.

П р о е к т и р а н е 
на пет нови пътни 
възела ще забави 
завършването на 
участъка Мездра - 
Ботевград

В участък Мездра 
– Ботевград в етап на 

строителство 
са близо 33 км, 
разделени на 
две отсечки: 
лот 2 с дължи-
на около 13 км 
и лот 1 с дъл-
жина около 19 
км. Изпълне-
нието на пър-
вата отсечка е 
на около 25%, 
а на втората – 
около 20%. И 

тук обаче про-
блеми не липсват. 
„В хода на проекти-
рането и съгласува-
нето на проектите с 
общините Мездра и 
Ботевград, те изразя-
ват несъгласие, тъй 
като според проекта 
пресичането с второ-
степенните републи-
кански пътища към 
момента на разрабо-
тване на проектите 
съгласно заданието 
за проектиране се 
осъществява на едно 
ниво – тоест, тип 
кръгови кръстови-
ща. Това доведе до 
обстоятелството да 
препроектираме тези 
кръстовища в пътни 
възли на две нива“, 
обясни инж. Йорда-
нов. Той допълни, че 
е възложено проек-
тиране на пет нови 
пътни възела – към 
момента технически-
те проекти са приети 
на експертни съвети 
в АПИ и върви про-
цедиране на ПУП-
ове, след което ще 
се мине към необхо-
димите отчуждава-
ния. Всичко това ще 
отнеме около годи-
на, според разчетите 
на Пътната агенция. 
При тази ситуация 
п ъ р в о н а ч а л н и я т 
срок за изпълнение 
на участъка – втора-
та половина на 2023 
година, едва ли ще 
бъде спазен и реа-
листично строител-
ството ще приключи 
през 2024 година. 

Пет от участъци-
те на пътя Видин – 
Ботевград са с инха-
ус процедури – това 
са участъците, чието 
изпълнение е възло-
жено на държавното 
дружество „Автома-

гистрали“. Разчетите 
на АПИ показват, че 
642 млн. лв. е не-
обходимото за тази 
година финансиране 
от държавата, за да 
продължи работата 
в участъците, за ко-
ито има строителни 
книжа. 

По време на ра-
ботната среща беше 
коментирано и как-
во е предвидено в 
програмата на АПИ 
по отношение на ре-
публиканската път-
на мрежа в област 
Видин. От пътната 
агенция отчетоха от-
сечки, за които има 
проектна готовност 
– оказа се, че те са 
само две. Едната от-
сечка е част от тре-
токласен път Иново 
– Градец – Шишен-
ци – Кула. Проектна 
готовност има също 
така за ремонт на 
път II-14 Видин – 
Кула – Връшка чука. 

Министър Кара-
джов попита дали в 
програмата на АПИ 
е предвидено из-
пълнението на 5-ки-
лометровия пътен 
участък до ГКПП Са-
лаш – Ново корито. 
От Пътната агенция 
информираха, че в 
този участък е има-
ло строителство на-
зад във времето, но 
старият проект не е 
актуален към момен-
та. Като плюс обаче 
от АПИ посочиха 
факта, че всички 
отчуждителни про-
цедури са проведе-
ни, така че реално 
е необходимо да се 
възложи допълни-
телно проектиране, 
за да бъде завършен 
обектът. След чутото 
министърът на реги-
оналното развитие 
разпореди да се въз-
ложи проектирането. 
„Сложете го върху 
проектанската маса 
и да започваме да го 
правим. Такъв про-
ект сближава хората 
и дава възможност 
за движение на хора, 
на стоки“, подчерта 
министър Караджов. 

Пътят Видин – Ботевград ще бъде завършен в цялост чак през 2027 г.
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отговорност, така че, 
според мен, той е длъ-
жен да бъде последо-
вателен в действията 
си, решителен и не-
поколебим при изпъл-
нение на служебните 
си задължения. Като 
основен приоритет в 
работата залагам на 
безкомпромисното 
отношение към прес-
тъпността в област 
Видин. Като админи-
стративен ръководи-
тел окръжният проку-
рор, от една страна, 
трябва да е взискате-
лен спрямо работата 
на всички свои колеги, 
в същото време, той 
задължително тряб-
ва да положи уси-
лия за изграждане 
на благоприятна ат-
мосфера за работа 
в рамките на колек-
тива. По този начин 
могат да се очакват 
положителни резул-
тати, надграждане 
на постигнатото и 
усъвършенстване.

„НИЕ“: Какви са 
основните тен-
денции по отно-
шение на престъп-
ността в област 
Видин?

Прокурор Ваня 
Ненкова: Работим по 
много дела, като пре-
обладаващи са тези, 
свързани с битовата 
престъпност, домаш-
но насилие, закани за 
убийство, държане и 
разпространение на 
наркотици, контрабан-
да. Най–многобройни 
са престъпленията 
против собствеността. 
Предвид спецификата 
на региона, през 2021 
г. Районната проку-
ратура е работела по 
129 преписки и дела 
за извършени прес-
тъпления в отделни 
стопански отрасли, 
по-конкретно за неза-
конна сеч на дървета 
от горския фонд.

„НИЕ“: Наскоро 
на Дунав мост при 
Видин бяха задър-
жани голямо количе-
ство бижутерийни 
изделия. Има ли об-
разувано дело, какви 
са действията на 
прокуратурата, ако 
може да ни кажете 
нещо повече за този 

Ваня Ненкова, окръжен прокурор на Видин: 

Основен приоритет в работата ми е безкомпромис-
ното отношение към престъпността в област Видин
случай? 

Прокурор Ваня 
Ненкова: Особено-
стите на територия-
та, включена в нашия 
район, са свързани 
с наличието на две 
граници - с Румъния 
и със Сърбия, как-
то и с изградените 
гранични контролно-
пропускателни пун-
ктове и Дунав мост 
Видин – Калафат. Те 
определят и наличи-
ето на характерни за 
Окръжната и Район-
ната прокуратура във 

Видин престъпления 
– против митническия 
режим, държане на 
акцизни стоки без бан-
дерол, внос на стоки, 
имитиращи известни 
търговски марки, не-
законно преминаване 
на границата на стра-
ната.

Относно въпро-
са Ви за конкретния 
случай, свързан със 
задържаното голямо 
количество златни 
изделия, Окръжна 
прокуратура – Видин 
работи по образувано 
досъдебно производ-
ство за контрабан-
да. Общото тегло на 
предмета на престъ-
плението е 41,600 кг 
бижутерийни изделия, 
оценени на стойност 
2 201 888 лева. Те 
били укрити в лек ав-
томобил, в специално 
изграден тайник. По 
делото има две обви-
няеми лица, които по-
настоящем са с взета 

най-тежка мярка за 
неотклонение „задър-
жане под стража“.

„НИЕ“: Много ак-
туален е въпросът, 
свързан с пандемия-
та, как работите 
в условията на ус-
ложнена епидеми-
ологична обстанов-
ка и имате ли дела 
за нарушаване на 
наложена каранти-
на?

Прокурор Ваня 
Ненкова: Пандемията 
определено изисква 
създаване на такава 

организация на рабо-
та, която да отговаря 
на новите условия, но 
в същото време Ок-
ръжната и Районната 
прокуратура във Ви-
дин да продължават 
да изпълняват пъл-
ноценно задължени-
ята си. Именно така 
работим – със същия 
интензитет, с оглед 
спазване на срокове-
те, заложени в Нака-
зателно-процесуал-
ния кодекс.

Делата, отнасящи 
се до нарушаване на 
наложена карантина, 
са от компетентност-
та на Районна проку-
ратура – Видин. През 
изминалата 2021 г. ко-
легите са работели по 
67 досъдебни произ-
водства, образувани 
за това престъпление. 
Част от тях са при-
ключили с внасяне на 
обвинителни актове 
в Районен съд – Ви-
дин срещу виновните 

лица, привлечени към 
наказателна отговор-
ност. Основната ни 
цел е да установим, 
докажем и предадем 
на съд извършителите 
на престъпления.

„НИЕ“: Какво ми-
слите за медийно-
то отразяване на 
дейността на Ок-
ръжна прокуратура 
– Видин и Районна 
прокуратура - Ви-
дин?

Прокурор Ваня 
Ненкова: Мнението 
ми е, че трябва да се 

заложи на коректност 
при взаимодействието 
с медиите. Прозрач-
ността е един от прио-
ритетите, които след-
ваме, разбира се, при 
спазване на законови-
те разпоредби, в част-
ност НПК, свързани 
със защитата на тай-
ната на разследване. 
Обществото очаква 
да работим открито и 
по този начин да пови-
шаваме доверието на 
българските граждани 
към прокуратурата. 
Длъжни сме да ин-
формираме за нашата 
дейност – ръководе-
не на разследвания, 
привличане към отго-
ворност на лица, из-
вършили престъпле-
ния, поддържане на 
обвинението в съда. 
Това на свой ред ще 
води до повишаване 
на правната култура 
на гражданите. В този 
ред на мисли искам да 
подчертая, че Окръж-

на прокуратура – Ви-
дин вече в по-голяма 
степен е проактивна 
по отношение на пре-
доставяне на инфор-
мация за медиите.

„НИЕ“: Как се 
отрази преструк-
турирането и за-
криването на про-
куратурите в Кула 
и Белоградчик през 
2019 година?

Прокурор Ваня 
Ненкова: Преструкту-
рирането не доведе 
до промени, които да 
се отразят негатив-

но върху работата на 
Районната прокурату-
рата. Колегите бързо 
възприеха новите про-
мени в организацията 
на работа. Постигна 
се равномерна нато-
вареност между про-
курорите. В градовете 
Кула и Белоградчик са 
създадени територи-
ални отделения към 
прокуратурата, към 
които гражданите мо-
гат да се обръщат при 
необходимост. Бих 
искала да подчертая, 
че преструктуриране-
то по никакъв начин 
не се отразява върху 
достъпа на хората до 
правосъдие. Рефор-
мата се оказа полезна 
и навременна.

„НИЕ“: Вие сте 
окръжен прокурор 
повече от две годи-
ни, какво смятате, 
че още трябва да 
бъде направено за 
по-ефективна рабо-
та на институция-

та?
Прокурор Ваня 

Ненкова: Нашата ра-
бота е динамична. 
Всеки ден се изпра-
вяме пред предиз-
викателства, а меж-
дувременно трябва 
да довършваме за-
почнатото. Окръжна 
прокуратура – Видин 
следва да продължи 
да работи качестве-
но и срочно. За целта 
трябва да се запази 
отличната организа-
ция на работа и да се 
повишава квалифика-
цията на магистратите 
и служителите. Важно 
е да се надграждат 
начините за комуника-
ция на прокуратурата 

с обществото, което 
ще води до повиша-
ване на доверието.

„НИЕ“: Въпро-
сът за разделени-
ето на властите 
продължава да е 
във фокуса на пуб-
личните дискусии. 
Какво е Вашето 
мнение по тази 
тема?

Прокурор Ваня 
Ненкова: За да има 
работеща правосъд-
на система, тя тряб-
ва да е независима. 
Прокуратурата, като 
част от тази система, 
следва да работи в 
интерес на нейните 

граждани и само като 
независим орган може 
да постигне ефектив-
ност в правораздава-
нето, нещо от което 
обществото в пълна 
степен е заинтересо-
вано. Чрез сътрудни-
чество е възможно 
постигането на върхо-
венството на правото, 
към което всички се 
стремим. 

„НИЕ“: Какво ще 
пожелаете на свои-
те колеги в начало-
то на Новата 2022 
г.?

Прокурор Ваня 
Ненкова: Пожелавам 
на всички мои колеги, 
на всички работещи 
в Прокуратурата на 
Република България 
да са здрави, да про-
дължават да работят 
професионално и от-
говорно. Чувството за 
удовлетвореност ви-
наги носи положител-
ни резултати и жела-
ние за развитие. 

Рекордно количество от над 40 кг златни изделия беше задържано при проверка на 
лек автомобил на ГКПП Дунав мост Видин – Калафат в края на миналата година – двама-
та обвиняеми по делото са с взета мярка „задържане под стража“
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Стартира Данъчна кампания 2022
Фирмите и едноличните търговци декларират данъците си от 1 март

Два пъти повече здравноосигурени във Видинско 
са сменили личния си лекар през декември 2021 г. 

бъдещата Програма 
„Развитие на регио-
ните“ 2021 – 2027 г. 
директни инвести-
ции за преодолява-
не на регионалните 
различия. Това ста-
ва ясно от отговора 
на вицепремиера и 
министър на финан-
сите Асен Василев 
на въпрос, зададен 
от заместник-пред-
седателя на Народ-
ното събрание и на-
роден представител 
от Видин Росица Ки-
рова. 

Вицепремиерът 
Асен Василев посоч-
ва, че Планът за въз-
становяване и устой-
чивост е национален 
инструмент и няма 
за задача постигане 
на определени цели 
в конкретна част на 
страната. Планът 

ще създаде възмож-
ности за отделните 
териториални еди-
ници да се възполз-
ват от целенасочена 
подкрепа, но полу-
чателите й ще бъ-
дат определени чрез 
конкурентен подбор. 
След окончателното 
одобрение на Плана, 
за инвестициите, за 
които се предвижда 
да бъдат реализира-
ни чрез конкурентен 
подбор на крайните 
получатели на помо-
щта, ще бъдат пуб-
ликувани условия 
за кандидатстване и 
селекция. 

По отношение на 
един от приоритети-
те, заложени в про-
екто-плана, а имен-
но изпълнение на 
Програма за публич-
на подкрепа за раз-
витие на индустри-
ални зони, паркове 

и сходни територии 
и привличане на ин-
вестиции, в отгово-
ра на Асен Василев 
се посочва, че тази 
програма предвижда 
комбинация от без-
възмездна финансо-
ва помощ и заеми. 
„Финансовият ресурс 
ще бъде предос-
тавян чрез открити 
процедури. Въпреки 
това, изхождайки от 
различната степен 
на икономическо 
развитие на регио-
ните в страната, в 
програмата е поет 
ясен ангажимент за 
приоритизиране на 
северните регио-
ни в критериите за 
подбор“, отбелязва 
вицепремиерът Ва-
силев. 

Той допълва, че 
преодоляването на 
регионалните разли-
чия е основен фокус 

по линия на Кохези-
онната политика на 
ЕС. В рамките на 
програмен период 
2021 – 2027 година 
за пръв път в исто-
рията на членството 
на страната ни в ЕС 
България получава 
допълнителни сред-
ства в размер на 200 
млн. евро, предназ-
начени за най-слабо 
развитите региони. 
Асен Василев зая-
вява, че на база на 
това ще бъде пре-
доставена приори-
тетна подкрепа за 
Северозападен и 
Северен централен 
район. 

Вицепремиерът 
уточнява, че директ-
ните инвестиции в 
преодоляване на 
регионалните раз-
личия в страната са 
планирани основно в 
Програма „Развитие 

на регионите“ 2021 
– 2027 г., където ин-
вестициите ще се 
осъществяват в две 
направления, едното 
от които е за градско 
развитие. „Инвес-
тициите за градско 
развитие обхващат 
10 градски общини 
в България, основни 
центрове на растеж: 
Видин, Плевен, Русе, 
Велико Търново, Ва-
рна, Бургас, Стара 
Загора, Пловдив, 
Столична община и 
Благоевград. Тези 
общини образуват 
общо четири градски 
клъстера. В Севе-
розападен район се 
предвижда клъстър 
„Видин – Плевен“, а 
в Северен центра-
лен и Североизто-
чен район клъстърът 
е „Русе – Велико 
Търново – Варна“. 
Планираното финан-

сиране за първия 
клъстер е в размер 
на 93,5 млн. евро“, 
обяснява в отговора 
си вицепремиерът 
Василев. 

Той допълва, че 
в рамките на пред-
видения подход 
инвестициите за 
интегрирано терито-
риално развитие на 
регионите от ниво 2 
в България ще бъдат 
подпомагани чрез 
прилагане на концеп-
ции за интегрирани 
териториални инвес-
тиции с комбинира-
но финансиране от 
различни източници. 
Планираните сред-
ства за районите от 
Северна България 
са в размер на 585 
млн. евро, от които 
213 млн. евро са за 
Северозападния ре-
гион. 

Каква подкрепа ще получи Северозападът през следващия програмен период?

3421 здравнооси-
гурени лица са попъл-
нили регистрационна 
форма за постоянен 
избор на общопрак-
тикуващ лекар през 
декември, с което са 
реализирали свобод-
ното си право на пре-
избор на личен лекар 
през регламентира-
ния срок, съобщиха 
от Районната здрав-
ноосигурителна каса 
във Видин. Броят им 

е два пъти повече, 
сравнено с данните 
за месец юни 2021-ва 
година – 1534 здрав-
ноосигурени лица. 
От РЗОК – Видин от-
белязаха, че община 
Белоградчик е оста-
нала с една лекарска 
практика по-малко, 
което е обективната 
причина за значител-
но по-големия брой 
лица през последния 
месец на годината (в 

община Белоградчик 
лекарските практики 
вече са две). Данни-
те за месец декември 
2020-та година – 1360 
здравноосигурени 
лица са сменили лич-
ния си лекар.

През декември, 
подобно на летните 
месеци, в Районната 
здравноосигурителна 
каса при работата с 
граждани се наблю-
дават процеси, свър-

зани с прибирането 
на наши съграждани 
от друга европейска 
държава, където е 
имало престой или 
пребиваване. Сред 
причините за смя-
ната на личен лекар 
се открояват още 
влошен достъп до 
медицинско обслуж-
ване в условията на 
усложнена епиде-
мична обстановка 
и по-обичайното – 

отказ да се издаде 
направление/я за 
консултация и съв-
местно лечение, по-
казват още анализи-
те на РЗОК – Видин.

Все повече се от-
кроява online форма-
та за обратна връзка 
с гражданите, където 
и да се намират.

Следващата въз-
можност за преизбор 
на общопрактикуващ 
лекар е през месец 

юни 2022-ра година. 
От РЗОК – Видин 

напомнят, че по вся-
ко време може да се 
провери последната 
актуална регистра-
ция при личен лекар 
на официалния сайт 
на Националната 
здравноосигурителна 
каса: nhif.bg, рубрика 
„Услуги за граждани“, 
„Проверка на личен 
лекар“.

Започна Данъчна-
та кампания за 2022 
година. От 10 януари 
стартира подаване-
то на декларациите 
за доходите на фи-
зическите лица по 
електронен път, по 
пощата и в офисите 
на приходната аген-
ция. Гражданите на 
гр. Видин и Видинска 
област могат да по-
дават данъчни декла-
рации по електронен 
път чрез Портала за 
електронни услуги на 
приходната агенция, 
в Салона за обслуж-
ване на граждани в 

сградата на офис 
на НАП – Видин (ул. 
„Шести септември“ 
№ 12), където може 
да се получат и хар-
тиени екземпляри на 
данъчната деклара-
ция, в пощенска стан-
ция Видин – център 
и като ги изпращат с 
обратна разписка от 
всяка пощенска стан-
ция в страната.

В началото на 
март 2022 година, 
след подаването на 
данните от работо-

датели и платци на 
хонорари, ще бъде 
пусната и предвари-
телно попълнена де-
кларация за доходи-
те, която се подава с 
ПИК или електронен 
подпис през Портала 
за електронни услу-
ги на НАП. В нея ще 
бъдат вписани ав-
томатично данни за 
получени през 2021 
година доходи от 
трудови правоотно-
шения, граждански 
договори и хонорари, 

доходи от наем за 
имоти, чиито наема-
тели са юридически 
лица и други. 

Срокът за ползва-
не на 5% отстъпка за 
ранно деклариране и 
плащане е 31 март, а 
крайният срок за обя-
вяване на доходите и 
плащане на дължи-
мия данък тази годи-
на е 3 май, първият 
работен ден след 30 
април, напомнят от 
приходната агенция.

Лицата, извърш-

ващи дейност като 
търговци, еднолич-
ни търговци и зе-
меделски стопани, 
избрали този ред на 
облагане, подават 
декларациите си от 1 
март до 30 юни. Това 
е срокът, в който и 
фирмите трябва да 
декларират корпора-
тивен данък (чл. 92 
от Закона за корпо-
ративното подоход-
но облагане), данък 
върху разходите, да-
нък върху приходите 

на бюджетните пред-
приятия, както и да-
нък върху дейността 
от опериране на ко-
раби. Срокът за пла-
щане на тези данъци 
е 30 юни. 

Допълнителна ин-
формация за данъч-
ните и осигурителни-
те изисквания може 
да се получи в сайта 
на приходната аген-
ция www.nap.bg и на 
телефона на Инфор-
мационния център на 
НАП 0700 18 700 на 
цена, според тари-
фите на съответния 
оператор. 
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В о д а ч ъ т 
заявил, че 
не превоз-
ва забра-

нени от закона стоки. При извър-
шен физически контрол на 
ТИР терминала във Видин 
в пода на колата са били 
установени специално из-
градени тайници. Достъп до 
тях имало чрез два отвора, 
намиращи се под предните 
седалки. След демонтажа 
им, в дясната конструкция 
под хавлиена кърпа и аро-
матизатори, покрити с ке-
ремида, са били намери 
29 пакета, обвити с бежово 
тиксо.

Съдържащото 
се в тях прахоо-
бразно вещество 
е реагирало поло-
жително на херо-
ин при извършен 
полеви наркотест. 
Общото тегло 
на пакетите е 14 
685,05 грама.

При допълни-

телен оглед е било установено, че 
от външната страна тайниците са 
облицовани с оловна обвивка, с цел 
да се затрудни рентгенова провер-
ка.

Под ръковод-
ството на Окръж-
на прокуратура 
– Видин се води 
разследване по 
образувано досъ-
дебно производ-
ство за извърше-
но престъпление 
по чл. 242, ал. 2 
от НК.

В качество-
то на обвиняем е привле-
чен водачът на превозното 
средство – 46-годишният 
И.П. С постановление на 
прокурор в Окръжна проку-
ратура – Видин той е задър-
жан за срок до 72 часа. Из-
вършеното от него деяние 
представлява тежко умиш-
лено престъпление с висо-
ка степен на обществена 
опасност, за което законът 
предвижда наказание „ли-
шаване от свобода“ от 10 до 
15 години и глоба в размер 
от 100 000 до 200 000 лева.

Снимки: Агенция 
„Митници“

Заловиха 19-годишен, превозвал 17 кан-
дидат-бежанци от Пакистан и Афганистан

О Б Я В А
Община Кула на основание чл.21, ал.2, във вр. с 

чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, във вр. 
с чл.35, ал.1, предложение първо от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, решение

№ 183/29.11.2021 год. и решение № 188/21.12.2021год. 
на ОбС- гр. Кула и заповед № РД – 18-4/11.01.2022год. 

на Кмета на Община Кула
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ 

С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за продажба на движими вещи, както следва:

- Автобус, марка „ОТОЙОЛ М  50.14 СКУЛ БУС“, 30+1 
места с регистрационен № СА9404ВС, идентификаци-
онен номер:  № NMS085A000TU28057; номер на двига-
тел: 8040455240218083; цвят: жълт; дата на първата 
регистрация: 24.11.2006г.; тип на двигателя: дизел.

Начална тръжна цена определена от експерт оцени-
тел 6155,00 (шест хиляди сто петдесет и пет лв. и 00ст.) 
без ДДС и утвърдена в решението на Общински съвет.

- Автобус, марка „ХЮНДАЙ КАУНТИ“, модел Bus 
15+1 места с регистрационен № ВН5278АК, иденти-
фикационен номер:   № KMJHD17LP7C033654; номер на 
двигател: D4AL6298185; цвят: жълт; дата на първата 
регистрация: 21.12.2006г.; тип на двигателя: дизел.

Начална тръжна цена определена от експерт оцени-
тел 3869,00 (три хиляди осемстотин шестдесет и девет 
лв. и 00ст.) без ДДС и утвърдена в решението на Общин-
ски съвет.

1. Определям  цената на тръжната документация в 
размер на  50,00лв. /петдесет лв. и 00ст./ без ДДС (невъз-
становими), платими в касата на Община Кула.

2. Тръжната документация се закупува от ЦИУГ при 
Община Кула до 16:00 часа на  работният ден, предхож-
дащ търга.

3. Определям ред за подаване на документите за 
участие – до 16:00 часа на работният ден, предхождащ 
търга по ред, определен в тръжната документация.

4. За движимите вещи да се проведе публичен търг 
с явно наддаване при следните условия: 

4.1. Началната тръжна цена за продажба на вещите е 
в размер съобразно цените по горе описани;

4.2. Размер на депозита - 10% от началната тръжна 
цена, вносим по банкова сметка: IBAN НА получателя- 
ВG94 CREX 9260 3315 8155 00, BIC на банката на полу-
чателя-CREXBGSF при “ТОКУДА БАНК“ – ИРМ Кула;

4.3. Стъпка на наддаване -1 % от началната тръжна 
цена;

4.4. Начин на плащане на цената – при сключване на 
договора по банкова сметка: ВG10 CREX 9260 8415 8155 
00, BIC на банката на получателя-CREXBGSF, вид  пла-
щане 445500, при “ТОКУДА БАНК “ – ИРМ Кула;

4.5. Дата на провеждане на търга – 31-ят ден 
/17.02.2022г./ след датата на публикуване на обявата във 
в-к “Ние”; начало на търга – 13:00 часа; място на търга – 
заседателната зала на Община Кула;

4.6. Дата на повторно провеждане на търга при нея-
вяване на кандидат на първоначалната дата – 41–ят ден 
след датата на публикуване на обявата във в-к “Ние” в 
същият час и място и при същите условия;

4.7. Време и начин за оглед на веща – всеки работен 
ден от 8:00 до 16:00 часа до 16.02.2022 год., след пред-
варителна заявка на телефон 0938/3 20 20, вътр. 280.

Митничари откриха близо 14,7 кг 
хероин в тайник в лек автомобил 

при проверка на Дунав мост 2 

На 11 януари в с. Цар Симеоново 
полицейски екип спрял за проверка 
лек автомобил „Форд Галакси“ с ви-
динска регистрация, управляван от 
19-годишен жител на град Видин. В 
превозното средство униформените 
установили 17 мъже – чужденци със 
статут на кандидат-бежанци от Па-
кистан и Афганистан, съобщиха от 
Областната дирекция на МВР. 

На място е извършен оглед. Шо-
фьорът е задържан с полицейска 

мярка за срок до 24 часа и приведен 
в ареста. Чужденците са доведени в 
ОДМВР – Видин. 

Работата по случая продължава, 
образувано е досъдебно производ-
ство по чл.281, ал.1 от Наказателния 
кодекс. Така ако вината на младежа 
бъде доказана, го очаква наказание 
лишаване от свобода до пет години 
и глоба от три хиляди до десет хи-
ляди лева.
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www.niebg.net    info@niebg.net  vestniknie.info@gmail.com
тел.: 0895 986 313, 0882 026 676

Актив Инвест Груп ЕООД 
търси да назначи строителни 

работници за различни обекти. 
Търсят се следните специалисти:

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

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

Дружеството предлага:
- Трудов договор и заплащане, обвър-

зано с постигнатите резултати, опит и ква-
лификация.

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

Скеле под наем  
+359 893 502 430

Продължителността на изолаци-
ята се намалява от 14 на 10 дни, а 

на карантината – от 10 на 7 дни
От 11 януари лицата с по-

твърден COVID-19 подлежат на 
задължителна изолация за пери-
од от 10 дни, считано от датата 
на потвърдителното лаборатор-
но изследване. Всички близки 
контактни на доказан случай на 
коронавирусна инфекция подле-
жат на 7-дневна карантина, счи-
тано от датата на последния им 
контакт с потвърдения случай. 
Това нарежда министърът на 
здравеопазването проф. Асена 
Сербезова със своя заповед, из-
дадена днес.

Директорът на съответната 
регионална здравна инспекция 
може да отмени предписанието 
за поставяне под карантина на 
близко контактно лице, при по-

ложение че то има поставена 
допълнителна (бустерна) доза 
ваксина срещу COVID-19. Усло-
вието е лицето да предостави по 
електронна поща отрицателен 
резултат от проведено след 72 
ч. от датата на поставяне под 
карантина PCR изследване. Ка-
рантината се отменя до 24 часа 
от представяне на документа.

Със същата заповед се отме-
ня условието за задължителна 
14-дневна изолация след изпис-
ване от лечебно заведение.

Издадените към момента на 
влизане в сила на заповедта 
предписания за изолация и ка-
рантина се преустановяват след 
изтичане на посочения в тях 
срок.

РОДАВА 
ИМОТИ

Продавам ре-
монтиран тристаен 
тухлен апартамент 
с площ 104 кв. м в 
ж.к. „Бонония“, на 
ет. 5 (непоследен) с 
таванска стая (с те-
раса) и мазе; тел.: 
0878 864 985, 0899 
864 954

Продавам във 
Видин къщи и апар-
таменти и парцели 
в Западна и Южна 

промишлена зона; 
тел.: 0888 622 789

Продавам дву-
стайни панелни 
апартаменти: в ж.к. 
„Петко Каравелов“ и 
в ж.к. „Химик“, ет.3; 
тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

Продавам па-
нелна гарсониера на 
ет. 5 в ж.к. „Химик“ 
(до х-л Ровно); тел.: 
094/600 399, 0887 
381 855

Продавам ре-
монтиран тристаен 

панелен апартамент 
на ет. 4, двустаен ту-
хлен в ж.к. „Химик“ 
и гарсониера в ж к. 
„Баба Тонка“; тел.: 
0878 864 985, 0899 
864 954

Продавам масив-
на едноетажна къща, 
с жилищна площ око-
ло 75 кв. м, находя-
ща се в централната 
част на гр. Видин, с 
дворно място 375 кв. 
м; тел.: 0877 151 848, 
0876 808 296

Продавам/Заме-
ням парцел, 521 кв. 
м, ж.к. “Крум Бъчва-
ров”, без посредник; 
тел.: 0876 099 585

Продавам дву-
стайни тухлени апар-
таменти в ж.к. „Съе-
динение“ – 70 кв. м., 
в ж.к. „Химик“ на ет. 
4 – 62 кв. м, в ж.к. 
„Плиска“ на ет. 2 – 70 
кв. м. с гараж; тел.: 
094/600 399, 0887 
381 855

Продавам ху-
бав тристаен тухлен 
апартамент с гледка 
към Дунав, ремон-
тиран и обзаведен; 
тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

Продавам изгод-
но голяма тухлена 
гарсониера в ж.к. 
“Химик”, 50 кв. м; 
тел.: 0888 259 935

Продавам самос-
тоятелни къща в ж.к. 
„Плиска“ (сутерен и 
два етажа) с двор 530 
кв. м; тел.: 094/600 
399, 0887 381 855

Продавам дворно 
място 1200 кв. м, със 
стара къща и кладе-
нец, в гр. Дунавци; 
тел.: 0888 629 601

Продавам къща 
в село Новоселци, 
цена 4500 лв.; тел.: 
0898 803 419

Продавам самос-
тоятелни къщи в град 
Видин и в близките 
села – Капитановци, 

Иново, Рупци и др.; 
тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

Продавам зе-
меделска земя в 
землището на село 
Раброво, 7.5 дка, 
трета категория, об-
работваема, цена 
1000 лева; тел.: 0897 
942 438

Продавам трис-
тайни тухлени апар-
таменти в кв. „Кале-
то“, ет. 4 и ет. 5 – 100 
кв. м; тел.:: 094/600 
399, 0887 381 855

Продавам двор-
но място в село По-
крайна, 900 кв. м; 
тел.: 0893 269 304 

Продавам дву-
стаен тухлен апар-
тамент в центъра и 
тристаен тухлен до 
площад „Ташкюприя“ 
– ет.2; тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

Продавам етаж 
от къща и сутерен с 
двор , собствен вход 
в ж.к. „Баба Тонка“; 
тел.: 094/600 399, 
0887 381 855

КУПУВА ИМОТИ 

Купувам обра-
ботваема земедел-
ска земя и дялове от 
ниви в община Ви-
дин, Брегово, Ново 
село, Грамада, Кула, 
Димово, Макреш, Ру-
жинци, Бойница. По-

мощ при изготвяне 
на документи. Без-
платни правни съве-
ти. Заплащане вед-
нага; тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

Купувам селски 
къщи в област Ви-
дин; тел.: 094/ 600 
481, 0899 823 840 

ДАВА 
ПОД НАЕМ 

Давам под наем 
офиси и магазини 
във Видин; тел.: 0888 
622 789

Давам под наем 
халета; тел.: 0888 
677 866

РАЗНИ 
ПРОДАЖБИ 

Продавам дър-
воделски машини – 
банциг, абрихт, дър-
воделски инвентар; 
тел.: 0882 096 555

Продавам/Заме-
ням немска перална 
машина, цена 520 
лв.; тел.: 0886 109 
417

Продавам банциг 
и борапарат; тел.: 
0884 850 159

РАЗНИ КУПУВА

Купувам пчелен 
мед от рапица и во-
сък; тел.: 0887 621 
540

РАБОТА

Търся работник 
за правене на закус-
ки. Започване ведна-
га. Добро възнаграж-
дение. тел.: 0898 462 
856

Търси се шофьор 
с кат. „C“ за четириос 
самосвал. Препо-
ръчително е да е с 
опит. За област Мон-
тана и област Видин; 
тел. за връзка: 0898 
594 794

Търся продавач 
на вестници; тел.: 
0879 168 048

УСЛУГИ

Ремонт на по-
криви, огради и дру-
ги строителни дей-
ности; тел.: 0892 700 
063

Уроци по англий-
ски език от частен 
учител; тел.: 0896 
294 434

Ремонт и продаж-
ба на хладилници и 
фризери; тел.: 0878 
236 392, Пепи

АВТОМОБИЛИ, 
ЧАСТИ

Продавам ками-
он „Нисан Капстар“, 
бордови, 3,5 т, цена 
10 000 лв.: тел.: 
0896343122
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та, когато у дома са 
само 17-годишният 
син на Светлин и 
бабата на момчето. 
Пожарът тръгнал 
от печката на дър-
ва. Благодарение 
на бързата и на-
временна намеса 
на пожарникарите, 
огънят не достига до 
стопанската сграда 
и малка едностайна 
постройка, в която 
в момента живее 
семейството. Къ-
щата обаче изгаря, 
заедно с цялата по-
къщнина. Възстано-
вяването на щетите 
не е по силата на 
семейството. За-
това от Кметство 
Градец отправиха 
призив за помощ. 

Кметът на село-
то Илия Томов се е 
обърнал за съдей-

ствие и към ръко-
водството на Об-
щина Видин. Той е 
запознал кмета д-р 
Цветан Ценков с на-
несените щети и е 
получил уверението 
му, че строителната 
група от ОП “Чис-
тота, озеленяване 
и благоустройство“ 
ще помогне при ре-
монта на покрива 
на къщата. Д-р Цен-
ков дава и личен 
пример, дарявайки 
средства в помощ 
на четиричленното 
семейство на Свет-
лин. Видинският 
кмет призовава жи-
телите на община-
та да проявят съ-
причастност в това 
трудно време и да 
помогнат, според 
възможностите си, 
на пострадалите от 
Градец отново да 
изградят своя дом.

До 25 000 лв. за проекти за развитие на 
селския туризъм в Северна България

Всеки желаещ може да направи да-
рение, като преведе пари за тази цел 

по следната банкова сметка:
IBAN: BG70 BPBI 7948 1062 0299 01

BIC: BPBIBGSF
Титуляр: Светлин Цветанов Гунчев

Ако желаете да помогнете по друг 
начин или искате да се свържете със 
семейството, може да потърсите кме-
та на с. Градец Илия Томов на тел. 
0889243310 / 0879949134

Призив за помощ за 
семейството от Градец, 

чиято къща изгоря 

Фондация „Аме-
рика за България“ 
обявява конкурс за 
финансиране на про-
екти за развитие на 
селски туризъм в Се-
верна България. Кон-

курсът се провежда 
в партньорство с По-
солството на Италия, 
Италианската тър-
говска агенция, фон-
дация „LocalFood.bg“/
Пендара, сдружение 

„Деветашко плато" и 
„Травентурия“ ООД. 

Одобрените про-
екти ще получат фи-
нансиране до 25 000 
лева за дейности, ко-
ито привличат турис-
ти и развиват мест-
ните икономики, като  
посещения и престой 
с преживявания във 
ферми, кулинарни 
и занаятчийски ту-
рове, демонстрации 
за правене на хра-
ни, организиране на 
регулярни фермер-
ски пазари с местни 
продукти и др., както 
и достъп до опита и 
добрите практики на 
партньорските орга-
низации в областта 
на селския туризъм. 

Поканата е отво-
рена към кандидати 
от цялата страна, 
но задължително 
условие е проектни-
те предложения да 
предлагат туристиче-

ски продукти и пре-
живявания на тери-
торията на поне една 
от следните области 
в Северна България 
- Видин, Монтана, 
Враца, Ловеч, Пле-
вен, Габрово, Вели-
ко Търново, Русе, 
Търговище, Разград, 
Шумен, Силистра и 

Добрич. 
Крайният срок за 

подаване на канди-
датури е 15 февруа-
ри 2022г. чрез стра-
ницата на конкурса: 
https://us4bg.org/bg/
r fp- tur-agr i tour ism-
2022/ 

На този адрес мо-
гат да бъдат намере-

ни и подробности за 
процедурата и кри-
териите за кандидат-
стване. На 19 януари 
ще се проведе разяс-
нителен уебинар на 
Фейсбук страницата 
на Фондация „Амери-
ка за България“ (FB: 
@us4bg) 

Във Видин ще се проведе форум на тема Култур-
ното наследство: #БългарскиГласовеЗаЕвропа
Знаете ли, че Бъл-

гария се нарежда на 
трето място по кул-
турно-историческо 
наследство в Европа? 
Опазването и популя-
ризирането на култур-
ното ни наследство е 
акцентът на шестата 
дискусия по иници-
ативата „Български 
гласове за Европа“, 
която БТА изпълнява 
с подкрепата на Ев-
ропейския парламент. 
Форумът ще се про-
веде във Видин на 21 
януари. 

Конференцията 
„Български гласове за 
Европа: културното на-
следство – настояще 
и бъдеще“ ще открият 
евродепутатката Ева 
Майдел, областният 
управител Любен Ива-
нов, кметът на Видин 
д-р Цветан Ценков и 
генералният директор 
на БТА Кирил Вълчев, 
който ще модерира 
дискусията. 

В дискусията се 

очаква да се включат 
хора с широки позна-
ния: доц. д-р Стефан 
Александров, зам.-ди-
ректор на НАИМ при 
БАН; доц. д-р Людмил 
Вагалински, председа-
тел на Лимес комиси-
ятата към Министер-
ството на културата; 
доц. д-р Здравко Ди-
митров, ръководител 
на разкопките в антич-
на Рациария и Боно-
ния; доц. д-р Иво То-
палилов, директор на 
Институт за балканис-
тика с Център по тра-

кология; арх. Милена 
Каменова; Росен Мла-
денов, зам.-кмет на 
община Белоградчик; 
Владислав Влашев, 
говорител на Окръжна 
прокуратура; арх. Ан-
гел Недялков, ръково-
дител на проект „Рес-
таврация и адаптация 
на Синагога – Видин 
в туристически обект 
Културен център „Жул 
Паскин“. 

В дискусията ще 
се включат и предста-
вители на различни 
вероизповедания - ви-

динският митрополит 
Даниил и районният 
мюфтия Неджати Али, 
представители на не-
правителствени орга-
низации и др.

Тема на дискуси-
ята ще са културното 
наследство на Бълга-
рия и Европа, опазва-
нето, съхраняването 
и популяризирането 
му чрез създаване 
на ефективни турис-
тически маршрути и 
използване на инова-
тивни технологии.


