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Пещера „Башовишки печ“ беше 
обявена за защитена територия

Четете на стр. 8

Сдружение „Активно общество“ 
стартира обучения на педагози

Четете на стр. 4

Видин и Крайова задълбочават 
сътрудничеството си

Обучение във Видин на 
студенти по „Здравни 
грижи“ още от следва-
щата учебна година?
Темата за осигуряване на 

кадри за видинската болница 
беше обсъдена на работна 

среща в Народното събрание

XXIII Конкурс „Песен на Свети Валентин“

Община Видин засилва контрола по 
отношение на нерегламентираните сметища

Кметовете на Ви-
дин и на Крайова д-р 
Цветан Ценков и Лия 
Олгуца Василеску са 
обсъдили задълбо-
чаване на сътрудни-
чеството между две-
те общини, с фокус 
върху реализирането 
на трансгранични 
проекти, финансира-
ни по програмите на 
Европейския съюз. От 
пресцентъра на Об-
щина Видин напомни-
ха, че до момента Ви-
дин и Крайова не са 
си партнирали по съв-

Трябва да се сло-
жи край на безраз-
борното изхвърляне 
на битови и строи-
телни отпадъци, в 
следствие на което се 
образуват нерегла-
ментирани сметища. 

Това е заявил видин-
ският кмет д-р Цветан 
Ценков по време на 
проведената работна 
среща с кметове и 
кметските наместни-
ци от общината. Той 
е припомнил, че те 

имат законовото за-
дължение да следят 
за образуването на 
нерегламентирани 
сметища и да санкци-
онират нарушителите. 
Д-р Ценков е уверил, 
че Община Видин ще 

съдейства с каквото е 
възможно, но е призо-
вал кметовете и кмет-
ските наместници да 
разговарят с хората 
и да ги предупредят, 

Обичаш да пееш 
и искаш гласът ти да 

бъде чут? Независи-
мо дали изпълняваш 

авторска музика или 
кавъри на известни 
хитове, дали се из-
явяваш соло, в дует 
или си част от музи-
кална група, конкур-
сът „Песен на Свети 
Валентин“ е чудесна 
възможност талантът 
ти да достигне до по-
вече хора.

Във Видин обсъдиха неколкократно 
повишените разходи за ел. енергия
Обмисля се вариант със спи-
ране на уличното осветление

Темата за некол-
кократното увеличе-
ние на разходите за 
ел. енергия е обсъ-
дена на проведената 
през миналата сед-
мица редовна сре-

ща на общинското 
ръководство с кме-
товете и кметските 
наместници на насе-
лените места от об-
щина Видин. От об-

От следващата 
учебна година може 
да започне обуче-
нието на младежи 
от Видин по специ-

алността „Здравни 
грижи“ в Русенския 
университет „Ангел 
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щинската пресслужба 
съобщиха, че участие 
в срещата са взели 
кметът на Видин д-р 
Цветан Ценков, за-
местник-кметът по 
финансово-стопан-
ска дейност, бюджет 
и икономическо раз-
витие Цветомира 
Илиева и председа-
телят на Общинския 
съвет Генади Велков. 

Цветомира Или-
ева е представила 
данни относно увели-
чението на разходите 
за електроенергия. 
За ноември 2021 го-
дина сметката за ток 
на Общината е 160 
000 лв., за декември 
– 207 000 лв., а за 
януари 2022 година 
- 304 000 лв. Замест-
ник-кметът е напом-
нила, че съгласно ре-
шение на Народното 
събрание до края на 
март месец всички 
общини трябва да 
работят с 1/12 част 
от миналогодишния 

бюджет, а излизане-
то извън тази рамка 
може да доведе до 
санкции. Така след 
разплащането на 
по-високите в пъти 
сметки за ток и го-
рива, Община Видин 
остава с много малко 
средства за другите 
дейности. 

На срещата е ста-
нало ясно, че един от 
обсъжданите вариан-
ти е уличното освет-
ление в населените 
места на Общината 
да се спира от 22:00 
ч. до 5:00 ч. За бул. 
„Панония“, Централ-
ната пешеходна зона 
и парк „Рова“ има 
техническа възмож-
ност да се изключи 
само част от освети-
телните тела

И н с п е к то р ат ъ т 
на Община Видин, 
съвместно с пред-
ставители на друже-
ството-доставчик на 
ел. енергия, започват 
проверки за нерегла-
ментирано свързване 
на търговски и други 

че няма да има ком-
промиси и ще бъдат 
налагани глоби за 
изхвърляне на от-
падъци в реки, де-
рета, канали и други 
нерегламентирани 
места. „Трябва да 
наложим ред – ня-
маме избор, ако ис-
каме да живеем по 
цивилизован начин. 
Трябва да покажем 
на нашите съграж-
дани, че имаме ре-
шимостта и волята 
да направим необ-
ходимото“, е заявил 
видинският кмет. 

От Община Ви-
дин отбелязват, че 
огромен проблем 
е изхвърлянето на 
строителни отпа-
дъци след извърш-
ването на ремонти 
на къщи по селата, 
а и на жилища в 
град Видин. В тази 

връзка на срещата 
е припомнено, че 
всеки гражданин 
или фирма може 
да заяви в Община-
та използване под 
наем на контейнери 
за строителни отпа-
дъци.

Директорът на 
Общинско предпри-
ятие „Чистота, озе-
леняване и благоу-
стройство“ Емилиян 
Евтимов е обърнал 
внимание, че няма 
техническа възмож-
ност с камионите за 
сметосъбиране да 
се вдигат строител-
ни и други едрога-
баритни отпадъци, 
поставени до кон-
тейнерите за смет. 
Затова ще бъде 
направен график, 
така че редовно във 
всички населени 
места ще се изпра-
ща самосвал.

Община Видин предприе мерки за почистване на не-
регламентирано сметище в района на околовръстния път

Община Видин засилва кон-
трола по отношение на не-

регламентираните сметища

Във Видин обсъдиха неколкократно повишените разходи за ел. енергия

обекти към мрежата, 
е информирал кме-
тът д-р Ценков. Бли-
зо 100 обекта ще бъ-
дат проверени дали 
заплащат консуми-
раната ел. енергия. 
Целта е да се гаран-
тира, че бюджетът 
на Общината не се 
ощетява вследствие 
на подобни неправо-
мерни свързвания.

Председателят 
на ОбС Генади Вел-

ков е посочил, че при 
сегашната ситуация 
въпросът е не дали, 
а кога ще се въведе 
режим на тока. „От 
една страна имаме 
едни от най-ниските 
данъци в страната и 
Държавният финан-
сов контрол непре-
къснато ни казва в 
доклади, че трябва да 
ги повишим, от друга 
страна, както знаете, 
актуализацията на 

данъците и таксите 
беше спряна“, е отбе-
лязал председателят 
на местния парла-
мент.

От Община Видин 
съобщиха, че по вре-
ме на срещата част 
от кметовете на насе-
лени места са заяви-
ли, че повишението 
на данъците и такси-
те е нещо нормално, 
предвид сегашните 
им ниски размери. Та-
кава позиция е изра-
зил кметът на Иново 
Павел Петров, който 
дал пример, че на го-
дина плаща 7,50 лв. 
общо данък недви-
жими имоти и такса 
смет за двуетажната 
къща с двор, в коя-
то живее. Кметът на 

Градец Илия Томов 
също е изказал мне-
ние, че увеличението 
е неизбежно: „Иска-
ме улици асфалти-
рани, искаме много 
неща, но и данъците 
да бъдат ниски. Така 
не става“. 

На срещата е об-
съдена и темата за 
планирането на пред-
стоящата капиталова 
програма на Община 
Видин. В тази връзка 
д-р Ценков е отбе-
лязал, че е приклю-
чил огледът на място 
на обекти в град Ви-
дин, нуждаещи се от 
ремонти, след което 
работата продължа-
ва и в останалите на-
селени места.

Преди дни тех-
ника на Общинско 
предприятие „Чис-
тота, озеленяване 

и благоустройство“ 
е започнала да по-
чиства територията, 
разположена между 
надлезите за село 
Слана бара и село 
Новоселци. Образу-
валото се там неза-
конно сметище, гра-

ничещо с видинския 
квартал „Нов път“, е 
с много големи раз-
мери. Предписание 

за премахването му 
е дала и Регионал-
ната инспекция по 
околната среда и во-
дите – Монтана (РИ-
ОСВ).

Работи се с три 
самосвала, комбини-
ран багер и фадрома. 

За сериозността на 
проблема говори фа-
ктът, че само за един 
ден от това място са 
извозени над 40 тона 
боклуци. В почиства-
нето са ангажирани 
и над 30 работници 
от предприятието по 
чистота, които пра-
вят ръчна оборка на 
по-дребните отпадъ-
ци в района на пътен 
възел „Новеселци“. 

Освен че не-

регламентираните 
сметища са непри-
ятна гледка, зара-
ди тях Общината е 
заплашена и от се-
риозни санкции от 
РИОСВ – Монтана, 
отбелязва директо-
рът на ОП „Чистота, 
озеленяване и благо-
устройство“ Емилиян 
Евтимов. Той призо-
вава гражданите на 
Видин да изхвърлят 
отпадъци само в 
предназначените за 
тази цел контейнери. 
Те са достатъчно на 
брой, като само на 
територията на град 
Видин са поставени 
1000.

Предстои поетап-
но да бъдат почис-
тени всички нерегла-
ментирани сметища, 
образувани на тери-
торията на Видин-
ска община, съоб-
щиха от общинската 
пресслужба
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Кънчев“. От пресцен-
търа на Народното 
събрание информи-
рат, че организиране-
то на безплатно обу-
чение, провеждането 
на практически зани-
мания във видинската 
МБАЛ „Света Петка“ 
и предоставянето на 
стипендии на младе-
жите са били акцент 
по време на органи-
зирана на 1 февруари 
от заместник-предсе-
дателя на Народно-
то събрание Росица 
Кирова работна сре-
ща, в която участие 
са взели ректорът на 
Русенския универси-
тет „Ангел Кънчев“ 
акад. Христо Белоев, 
административният 
директор на филиала 

на университе-
та във Видин 
Момчил Стан-
ков и изпълни-
телният дирек-
тор на МБАЛ 
„Света Петка“ 
във Видин д-р 
Ивета Найде-
нова.

Осигурява-
нето на млади 
кадри, които 
да практикуват 
във видинска-
та болница, ще 
подпомогне нейната 
дейност, още повече, 
че лечебното заве-
дение има акредита-
ция за провеждане 
на специализации и 
практики, коментира 
след срещата замест-
ник-председателят на 
Народното събрание. 
„Обсъдихме възмож-

ността на бъдещите 
студенти по здравни 
грижи от видинските 
общини да се пред-
ложи да подпишат 
договор с МБАЛ „Све-
та Петка“ и Русенския 
университет, който 
ще позволи тяхното 
обучение да бъде по-
ето от държавата, а 
общините от областта 

да отпускат персо-
нални стипендии по 
време на следването. 
След приключване 
на обучението мла-
дежите ще трябва да 
се върнат във Видин 
и да работят в МБАЛ 
„Света Петка“, като 
така ще бъдат осигу-
рени квалифицирани 
млади специалисти 

Здравната вноска за безработните 
остава 26 лева месечно поне до 31 март

РЗОК преведе сумите 
на лечебните заведе-

ния в област Видин

Обучение във Видин на студенти по „Здравни 
грижи“ още от следващата учебна година?

за нуждите на облас-
тта“, допълни Росица 
Кирова.

Ректорът на Ру-
сенския университет 
акад. Христо Белоев 
посочи, че универси-
тетът има акредита-
ция за обучение на 
медицински кадри и 
може да поеме анга-
жимент 10 студенти от 
региона да се обуча-
ват още от тази учеб-
на година. „Има остра 
нужда от специали-
сти по здравни грижи, 
такива кадри все по-
трудно се намират, 

затова ние трябва да 
ги създадем, подчер-
та той“. Ако видин-
ската болница поеме 
ангажименти за прак-
тическото обучение 
на тези студенти и 
след завършване на 
образованието си те 
имат осигурена рабо-
та в болницата, те ще 
спомогнат и за разви-
тието на лечебното 
заведение, и за ук-
репването на неговия 
капацитет, коментира 
акад. Христо Белоев.

Снимки: Народ-
но събрание

До 31 март хо-
рата, които сами 
внасят задължител-
ните си здравноо-
сигурителни вноски 
(например трайно 
безработни, които 
не получават обез-
щетение за безрабо-
тица и не се осигу-
ряват от държавата 
и др.) и не са реги-
стрирани като само-
осигуряващи се по 
смисъла на Кодекса 
за социално осигу-
ряване, ще продъл-
жат да плащат по 
26,00 лева.

До края на март 
се запазва минимал-
ният осигурителен 
доход за самооси-
гуряващите се лица 
– 650 лева. Според 
Закона за здравното 
осигуряване, неоси-
гурените на друго 
основание се осигу-
ряват върху доход, 
не по-малък от поло-
вината от минимал-
ния месечен доход 
за самоосигурява-
щите се лица. Така 
здравноосигурител-
ната вноска за тях 
се изчислява в раз-

мер на 8% върху не 
по-малко от 325 лв. 
и не повече от 3000 
лв. месечно.

Срокът за вна-
сяне на тези вноски 
е до 25-то число на 
месеца, следващ 
месеца за който се 
отнасят, напомнят от 
НАП. Тоест, здрав-
ноосигурителната 
вноска за месец 
януари 2022 г. тряб-
ва да се внесе най-
късно до 25 февру-
ари 2022 г. Всички, 
за които възниква 
задължение сами да 
внасят здравнооси-
гурителните си внос-
ки, подават в НАП 
декларация Образец 
7, припомнят още от 
приходната агенция. 
Тя се подава елек-
тронно с персонален 
идентификационен 
код /ПИК/ на НАП 
или КЕП, чрез пор-
тала за електронни 
услуги или в офиса 
на приходната аген-
ция по постоянен 
адрес, в срок до 25-
то число на месеца, 
следващ месеца за 
който е възникна-

ло задължението за 
внасяне на здрав-
ноосигурителните 
вноски на това осно-
вание. Санкцията за 
неподаване на тази 
декларация е от 500 
до 1000 лева.

З д р а в н о о с и г у -
рителните права 
на гражданите, ко-
ито се осигуряват 
за своя сметка, се 
прекъсват, ако не са 
внесени повече от 
три дължими месеч-
ни вноски за период 
от 36 месеца. Пери-
одът се брои до на-
чалото на месеца, 
предхождащ месеца 
на оказаната меди-
цинска помощ. Пре-
къснатите здравно-
осигурителни права 
на гражданите се 
възстановяват, при 
условие че запла-
тят всички дължими 
з д р а в н о о с и г у р и -
телни вноски за по-
следните 60 месеца. 
Правата се възста-
новяват от датата на 
заплащане на всички 
дължими здравноо-
сигурителни вноски 
за този период.

Гражданите мо-
гат да направят 
справка за здрав-
ноосигурителния си 
статус, както и да 
проверят периодите 
без данни за здрав-
но осигуряване, чрез 
електронната услуга 
на НАП, която е със 
свободен достъп в 
Портала на НАП .

Справка за здрав-
ния статус клиентите 
на администрацията 
могат да направят 
и на телефон: 0700 
18 700 /на цена, съ-
гласно тарифата на 
съответния опера-
тор/. Услугата е ав-
томатична и изисква 
само въвеждане на 
ЕГН чрез клавиату-
рата на телефона. 
Освен това систе-
мата дава данни и 
за всички месеци и 
години, за които не 
са платени задължи-
телните здравноо-
сигурителни вноски. 
Справката за здра-
вен статус по теле-
фона работи 7 дни в 
седмицата, 24 часа 
на ден.

867 996 лв. са 
изплатени на две-
те многопрофилни 
болници за активно 
лечение в област 
Видин, съобщи-
ха от Районната 
здравноосигурител-
на каса. Размерът 
на средствата е в 
обхвата на утвър-
дените средства 
за здравноосигу-
рителни плащания 
за пациенти, които 
са постъпвали по 
клинични пътеки 
(и в двете МБАЛ), 
както и по клинич-
ни и амбулаторни 
процедури (само в 
областната МБАЛ 
„Св. Петка“). 

За оказаната 
първична извънбол-
нична медицинска 
помощ на личните 
лекари в област Ви-
дин са преведени 
общо 274 521 лв. 
Преведената сума 
за специализира-
на медицинска по-
мощ, оказана през 
месец декември 
2021 година, е 299 
917 лв.; за медико-
диагностична дей-
ност при насочване 
за извършване на 
изследвания – 110 
664 лв. 

157 хил. лв. са 
изплатените сред-

ства за декември за 
неблагоприятни ус-
ловия по повод на 
обявена епидемич-
на обстановка в до-
болничната помощ. 
От 01.01.2021 г. към 
заплатите за рабо-
тещите в болнич-
ната медицинска 
помощ (по чл.5 от 
Закона за бюджета 
на Националната 
здравноосигурител-
на каса за 2021 г.) 
се превеждат до-
пълнителни сред-
ства. Размерът на 
тези средства е 126 
480 лв. – преведени 
по сметките на две-
те многопрофилни 
болници за активно 
лечение, както и на 
самостоятелния хе-
модиализен център 
в областта. 

От РЗОК – Ви-
дин припомнят, че 
през месец декем-
ври са изплатени и 
суми за еднократно 
допълнително за-
плащане за всеки 
изпълнител на пър-
вична и специали-
зирана извънбол-
нична медицинска 
помощ, както и на 
болничните лечеб-
ни заведения в общ 
размер на 963 585 
лв.
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местни проекти. Имен-
но с цел активизиране 
на сътрудничеството 
на 1 февруари в Кра-
йова е била делегация 
от Видин, включваща 
кмета на община Ви-
дин председателя на 
Общинския съвет Ге-
нади Велков, замест-
ник-кмета Десислава 
Тодорова и експерти 
в разработването на 
проекти. От румънска 
страна в разговорите 
е участвал и предсе-
дателят на Окръжния 

Над 207 млн. евро ще бъдат инвестирани за развитие на пограничните региони на България и Румъния

Сдружение „Активно общество“ стартира обучения на педагози

Видин и Крайова задълбочават 
сътрудничеството си

Сдружение „Ак-
тивно общество” 
стартира обучения-
та на педагогически 
специалисти, кои-
то се провеждат на 
място в образова-
телните институции. 
П е д а г о г и ч е с к и т е 
специалисти се обу-
чават на тема „Пси-
хо-социална работа 
с деца и младежи в 
мултикултурна сре-
да“ от опитни обу-

чители, сред които 
психологът Кирил 
Кунчев и социологът 
д-р Петко Петков.

Първото от сери-
ята обучения се про-
веде в град Видин в 
Детска градина – Ру-
салка, където в рам-
ките на три дни учи-
телите от учебното 
заведение работят 
по специално разра-
ботена програма, за 
да повишат знания-

та си и да обогатят 
уменията си за ра-
бота. Учителите спо-
делиха и личния си 
опит и дискутираха 
интересни момен-
ти от практиката си. 
Обученията в Дет-
ска градина Русалка 
продължават и през 
настоящата седми-
ца, където отново 
обучители ще рабо-
тят с тях по темата 
за психо-социална 
работа с деца и мла-
дежи. Паралелно с 
това стартира и обу-
чението на педагоги-
чески специалисти в 
ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий“, село Кова-
чица, община Лом.

Изпълнението на 

дейностите по про-
екта продължава 
с редица обучения 
за повишаване на 
квалификацията на 
учителите и образо-
вателните медиато-
ри за работа в мул-
тикултурна среда и в 
следващите месеци. 

Проект „Повиша-
ване на капацитета 
на педагогически-
те специалисти 
от Област Видин 
и Област Монтана 
за работа в мул-
тикултурна сре-
да" се изпълнява 
от Сдружение „Ак-
тивно общество“ в 
партньорство с ДГ 
„Русалка“ – гр. Ви-

дин, ДГ „Зора“- град 
Монтана, СУ „Св. 
Св. Кирил и Мето-
дий – гр. Брегово, 
СУ „Христо Ботев“ 
– село Арчар, ПГХЗ 
"Дмитрий Менделе-
ев", СУ „Димитър 
Маринов“- гр. Лом, 
ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“- село Ко-
вачица. 

Проектът 
се финанси-

ра по договор 

№BG05M2OP001-
3.017-0041-

C01/11.12.2020г. 
от Оперативна 

програма „Наука 
и образование 
за интелиген-
тен растеж“, 

съфинансирана 
от Европей-

ския съюз чрез 
Европейските 
структурни и 

инвестиционни 
фондове. 

Над 207 млн. евро 
ще бъдат инвестирани за 
развитие на погранични-
те региони на България 
и Румъния в периода 
2021-2027 г. от Програ-
мата за сътрудничество 
Interreg VI-A между две-
те страни. Това съобщи 
заместник-министърът 
на регионалното разви-
тие и благоустройството 
Деляна Иванова, която 
през миналата седмица 
съпредседателства он-
лайн заседание на Съв-
местната работна група 
за стратегическо пла-
ниране и програмиране 
на програмата. На него 
двете страни одобриха 
окончателния вариант 
на програмата, който 
предстои да се предста-
ви на ЕК. В работната 
среща участваха Юлия 
Херцог – съпредседател 
на Съвместната работ-
на група за стратегиче-

ско планиране и програ-
миране и ръководител 
на Управляващия орган  
на програмата, и Мод 
Скарингер – представи-
тел на ГД „Регионална 
и селищна политикана“ 
към ЕК.

Опазването на окол-
ната среда и борбата 
с климатичните про-
мени, подобряване на 
свързаността в региона 
чрез развитие на ж. п. 
мрежите и интегрирана 
система за навигация-
та по Дунав, развитие 
на туризма, финансова 
подкрепа за малкия и 
среден бизнес са сред 
основните приоритети, 
отбеляза заместник-ре-
гионалният министър. 

Най-голям дял от 
средствата по програ-
мата – близо 93 млн. 
евро, са предвидени за 
дейности с принос към 
изпълнението на „Зе-

лената сделка“ и кли-
матичните изменения. 
Стратегическите инвес-
тиции и отворените по-
кани ще бъдат насочени 
към съвместни проекти 
между двете държави, 
за предотвратяване на 
бедствия и извънредни 
ситуации, изграждането 
на зелена инфраструк-
тура и намаляване на 
замърсяванията в насе-
лените места по поречи-
ето на река Дунав. Над 
70 млн. евро се пред-
вижда да бъдат инвес-
тирани в интегрирана 
териториална страте-
гия, в подкрепа на мест-
ните общности от двете 
страни границата, които 
ще могат да определят 
сами приоритетните ин-
вестиции в сферата на 
туризма и свързаните с 
него сектори. 

Сред стратегически-
те приоритети в това на-

правление е и доизграж-
дане на веломаршрута 
„Евровело 6“ в България 
и Румъния, информира 
още зам.-министър Ива-
нова. Чрез него ще има-
ме достъп до велотрасе 
от 3653 км, свързващо 
важни туристически ат-
ракции в Европа. Така 
ще се засили туристиче-
ската активност и ще се 
осигури устойчив транс-
портен коридор между 
населените места по 
река    Дунав. Предвиж-
да се и подобряване 
на свързаността, чрез 
развитието на по-зелен 
транспорт чрез инвес-
тиции в ж. п. превоза. 
„Вярвам, че с проектите 
за подобряване на усло-
вията за навигация по 
река Дунав и подобря-
ване на железопътната 
свързаност ще създа-
дем условия за повиша-
ване на икономическия 

обмен и ще подобрим 
мобилността на бизнеса 
и населението“, комен-
тира още Иванова.

В рамките на интег-
рираната стратегия мик-
ро, малкият и среден 
бизнес от двете страни 
на границата също ще 
получи подкрепа с ев-
росредства за разра-
ботване на съвместни 
решения, които да по-
вишат конкурентоспо-
собността му в рамките 
на общия пазар. Целта е 
по този начин да се пре-
одолеят и негативните 
последствията от здрав-
ната криза. 

З а м . - м и н и с т ъ р 
Иванова подчерта, че 
новата програма е по-
фокусирана и ориенти-
рана към конкретни ре-
зултати. „Съумяхме да 
осигурим добър баланс 
между приоритетите, 
като предвиждаме под-

крепа за стратегически 
проекти и за инициативи 
по метода „отдолу наго-
ре“, т.е. предложения от 
местните общности, ко-
ито най-добре познават 
своите проблеми и имат 
добри идеи за развитие 
на граничните населени 
места, като по този начин 
европейските средства 
ще достигнат по-близо 
до хората и бизнеса в 
регионите“, заяви още 
тя. Деляна Иванова из-
рази надежда програ-
мата да се превърне в 
еталон за измерване на 
успеха на трансгранич-
ното сътрудничество на 
европейско ниво.

Според заместник-
министър Иванова при 
максимална мобилиза-
ция на страните по про-
грамата инвестициите в 
регионите е възможно 
да започнат още до края 
на 2022 г.

съвет на Долж Козмин 
Василе.

Обсъдени са кон-
кретни идеи, като на 
първо място усилията 
ще бъдат насочени 
към кандидатстване с 
проекти за трансгра-
нично сътрудничество 
в областта на туризма 
и културно-историче-
ското наследство. Като 
обект от страна на Об-
щина Видин ще бъде 
включен Крайдунав-

ският парк, който ще 
бъде модернизиран и 
реновиран и така ще 
се превърне в още по-
привлекателно място 
за туристите. Намере-
нието е да се привлече 
финансиране по две 
от осите на програма-
та за трансгранично 
сътрудничество Ру-
мъния – България: за 
културна инфраструк-
тура и туризъм и за зе-
лена инфраструктура, 

обясниха от Община 
Видин.

Договорено е също 
така да се кандидат-
ства с общи проекти в 
сферата на образова-
телната инфраструк-
тура и обмяната на 
опит между ученици от 
Видин и Крайова. Об-
съдени са и други ва-
жни за Община Видин 
проекти, които не са 
допустими по Програ-
мата за трансгранично 

сътрудничество, но ще 
продължи съвместна-
та работа за търсене 
на други подходящи 
източници за тяхното 
финансиране. При-
мер за такива проекти 
са за изграждане на 
консервна фабрика и 
създаване на плодо-
во-зеленчукова борса. 
По време на разго-
ворите като области, 
които предлагат зна-
чителни възможности 

за сътрудничество, са 
идентифицирани още 
транспортната инфра-
структура и здравео-
пазването. 

Долж е един от ус-
пешно развиващите се 
в икономическо отно-
шение райони на Ру-
мъния. Затова Общи-
на Видин ще разчита 
на обмяна на опит във 
връзка с изграждането 
на индустриални пар-
кове и заимстването 
на добри практики в 
привличането на ин-
веститори.
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         Процедура за провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична 
общинска собственост, находящ се в гр. Видин – покривно-
то пространство на ОУ „Епископ Софроний Врачански“, кв. 
„Нов път“, ул. „Бачо Киро“ с площ от 0,5 кв.м. за разполага-
не, поддържане и използване на елемент от електронно-съ-
общителна мрежа (1 брой параболична антена с диаметър 
до 0,6 м. и 1 бр. секторна антена с размер 0,65 м.) за достав-
ка на интернет, за срок от 10 (десет) години, при начална 
тръжна цена в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет лева), 
месечен наем без ДДС, съгласно Заповед за откриване с рег. 
№ РД-02-11-91/02.02.2022 г. на Кмета на обшина Видин. 

        
Търгът ще се проведе на 23.02.2022 г. (сряда) от 10,30 часа 

в административната сграда на община Видин, Медиен център-
партерен етаж.

Тръжната документация се закупува в срок до 22.02.2022г. до 
16:30 часа от ет.7, стая №3 в  административната сграда на общи-
на Видин. 

Цена на документацията – 40,00 (четиридесет) лв. без ДДС.
Заявления за участие в търга и придружаващите ги документи 

се подават в срок до 22.02.2022 г. до 17:00 часа, в “Център за ин-
формация и обслужване на граждани”, административната сграда 
на община Видин, ет.1.

Време и начин за оглед - всеки работен ден от 08,30 часа до 
17,00 часа

Депозит за участие в търга – 300,00 лв. (триста лева),  внесе-
ни в срок до 22.02.2022 г. (включително) до 17,00 часа по сметка 
на община Видин IBAN:BG53STSA93003300046030, BIC на “Банка 
ДСК”ЕАД: STSABGSF. 

Начин и срок на плащане от спечелилият търга участник:
• плащането се извършва в едномесечен срок, от връчване 

на Заповедта на Кмета на община Видин за определяне на спече-
лилият участник.

Договорът се сключва след плащане на дължимите суми, съ-
гласно срока, посочен по-горе. 

Тел. за справки: 094 609 440

САМ В ДЪЛБОКИЯ СНЯГ /преди 60 години/
Беше зимата на 

1962/63 г. След про-
моцията на лекар-
ски випуск „1962 г.“ 
веднага заминах на 
работа „по разпреде-
ление“ като общински 
лекар в с. Краводер, 
Врачанско /и още три 
села – Главаци, Пуд-
рия и Дупляк/. В по-
следното село назна-
чиха като фелдшер 
съпругата ми. Там тя 
живееше с 2-годиш-
ната ни дъщеря, а аз 
– на 7 км в „централ-
ното село“. Нямахме 
право да живеем в 
една квартира – „все-
ки на денонощно раз-
положение“. Пък и аз 
имах Родилен дом – 
през ден, или всеки 
ден обгрижвах родил-
ки, а акушерката ми 
беше в отпуск по май-

чинство. Връзката ни 
беше само пеша – 7 
км в една посока. Три 
месеца не бях виж-
дал семейството си… 
На първия ми рабо-
тен ден, 15.11.1962 
г., като заваля сняг и 
трупа, трупа, та така 
– 5 месеца… Нямаше 
междуселски транс-
порт /само един учи-
тел имаше мотоцик-
лет и председателят 
на ТКЗС – служебна 
УАЗка/. Отстъпваше 
я за родилки и болни 
в тежко състояние да 
ги докарват при мен. 
Нямахме  линейка. 
Хората бяха очушка-
ни, обеднели – никой 
нямаше автомобил. 
Най-много – велоси-
педи.

На 20 януари 1963 
г. беше Ивановден. 

Където имаше имен-
ници – кипеше живот, 
а всичко друго – за-
трупано в снега. Су-
тринта рано иззвъня 
служебният телефон 
/досещате се, че 
други комуникации 
нямаше/. Окръжният 
лекар ме уведоми и 
ми нареди да ходя 
през три дни да правя 
превръзки на игумена 
на Мътнишкия мана-
стир. Поп Пахомий 
беше колоритна лич-
ност, 190- килограмов 
мъж, с дълга къдрава 
грива, която се развя-
ваше на вятъра, ко-
гато той караше своя 
лекотоварен трактор 
„Беларус“. Имаше 
лека кола „Волга“, 
но не се побираше в 
нея. Една 350-куби-
кова „Ява“ вече не го 

издържаше. Возеше 
се само върху тракто-
ра. Бивш партизанин 
от Червенобрежкия 
отряд, беше един-
ственият свещеник с 
препасан на пояса си 
револвер. Оперира-
ха го от карцином на 
пикочния мехур и кол-
кото да го обсипваха 
с внимание в болни-
цата в града, той на-
стоял да си дойде в 
манастирския вилает. 
Не посмях да проти-
вореча на окръжния 
лекар… А при нас 
беше 1 метър сняг….

С кола, каруца – не 
може да се върви…
Облякох шаячните 
дрехи, обух гумените 
ботуши, лекарската 
чанта на гръб, и като 
привърших амбула-
торията, в 2 – 3 часа 
след обяд, напряко, 
„по въздушна линия“, 
пеша през снега. Не 
посмях да мина по 
въжения мост над р. 
Ботуня. Да не се хлъ-
зна от него – той беше 
без парапет. Минах по 
леда на самата река – 
беше замръзнала яко. 
Излязох извън село-
то. Чух в далечината 
воя на вълци. Тогава 
не се носеха оръжия. 
Малко ме достраша, 
но продължих. Затъ-
вах до пояс в снега. 
Към 5 часа след обяд 
бях в манастира, 
беше се вече смрачи-
ло... Иначе в хубаво 
време разстоянието е 
3 км по шосето, лесно 
се стига. 

Когато пристигнах 
в манастира, прислу-
гата ми събу ботуши-
те, сгряха ме за по-
ловин час и боязливо 
пристъпих към стаята 
на игумена. Седеше в 
специално за него на-
правен стол, като за 
двама. Посрещна ме 
много дружелюбно, а 
аз като че изпитвах 
лек страх. Почистих 
раната, превързах го 
внимателно, напра-
вих му обезболяваща 
инжекция. Тогава „Ли-
дол“ се изписваше с 
обикновена рецепта. 
Разпореди се да ме 
нахранят, напълниха 
ми чантата с орехи, 
плодове и други ма-

настирски лакомства 
и ме изпроводиха до 
шосето /настояваха 
да преспя при тях, 
готвеха се за Иванова 
вечеря, но аз очаквах 
този ден да ражда 
една жена първески-
ня и трябваше да съм 
в селото си/. Тъмно, 
леден въздух. Кило-
метрите бяха повече, 
но ме достраша да 
се върна по прекия 
път… Около полунощ 
наближих светлините 
на селото… 

Пред мен съгле-
дах много движещи 
се сенки. Разтърках 
си очите, не бяха ха-
люцинации - движех 
се бързо и не беше 
възможно да замръз-
вам. Ускорих хода си, 
настигнах ги. Един 
селянин от ТКЗС си 
беше загубил стадо-
то през деня, упла-
шени от вилнеещи-
те в района вълци. 
Водеше овцете през 
направените от пе-
шеходците коридори 
/„пъртини“ ги наричат, 
диалектно/. Овцете 
се разпиляваха по 
разклоненията на пъ-
теките, той ги гонеше 
и се ядосваше. Като 
ме видя, позна ме и 
се израдва: „Господ 
те изпрати, Докторе! 
Ха, сега ти върви на-
пред, та овцете да те 
следват като водач, 
да не кривчат насам, 
натам!“ Заведох ги 
чак до кошарата. Вка-
рахме ги в двора и се 
разделихме. Нямаше 
време да паля печка-
та в квартирата, беше 
2 ч. Заспах „като за-
клан“. 

Тези визити до 
манастира продължи-
ха още седем пъти. 
След 20 дни раната 
на попа зарасна, той 
се чувстваше много 
добре от обезболява-
щите, беше ми мно-
го благодарен и ме 
почувства свойски. 
Заведе ме пред пи-
салищната маса, пре-
гърна ме и ме помо-
ли: „ Кажи как да ти се 
отблагодаря?!“. Какво 
да му кажа. Частна-
та лекарска практика 
беше разрешена, но 
аз изпълнявах на-

реждане на начални-
ка. Отказах да взема 
пари… Тогава той 
демонстрира нещо, 
което никога няма да 
забравя! Отвори чек-
меджето на масата 
– 2 метра на метър. 
Пълно с пари… Това 
беше манастирската 
хазна. Там се при-
бираха приходите от 
манастирските имо-
ти. Те още не бяха 
национализирани /
това стана в 1967 г./. 
Тук, обясни ми той, 
може всеки от него-
вите хора да си бърка 
и да взема толкова, 
колкото се налага за 
разходи. Има пълно 
доверие на всичките 
си помощници. Брък-
на с голямата си лапа 
в купчината пари и ги 
изсипа в чантата ми… 
Сутринта ги преброих 
– бяха с 2 лева повече 
от месечната ми за-
плата! На всичко от-
горе се разпореди да 
ме върнат до селото 
с личния му трактор – 
след тримесечен уси-
лен снеговалеж беше 
уредил снегорин да 
разчисти пътя от ма-
настира до главното 
шосе. Страхът ми от 
т.н. “червен поп“ се 
беше стопил. 

 След два месеца 
снегът започна да се 
топи. В селото беше 
дошло едно такси 
от града – наехме го 
със зъболекаря /оба-
дих се на окръжния 
лекар за отпуск един 
ден/, минахме през с. 
Дупляк /сега се нари-
ча Ботуня/ - взехме 
жена ми и тръгнахме 
за Враца. Дъщерич-
ката бяхме изпратили 
при бабите. На Глава-
тишкия баир „Волгата“ 
– ветеран, забуксува. 
Наложи се и тримата 
да слезем да бута-
ме, на 300 метра… 
Избутахме я, и този 
харсъзин отпери сам 
и ни заряза на пътя… 
Други коли няма. 
Върнахме се пеша до 
селото и вечерта взе-
хме единствения през 
деня автобус…Смя-
хме се! Бяхме само 
на 24 години.

Д-р Георги Гуто-
ранов, д.м.н.
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Процедура за провеждане на публичен търг с тайно над-
даване за отдаване под наем на имот - помещение, публич-
на общинска собственост, находящо се в с. Цар Симеоново, 
община Видин, Търговско-административна сграда, ет.2, 
ПИ 217 с площ от 15,08 кв.м. за пощенски услуги, за срок от 
3 (три) години, при начална тръжна цена в размер на 27,14 
лв. (двадесет и седем лв и четиринадесет ст.), месечен 
наем без ДДС, съгласно Заповед за откриване с рег. №  РД-
02-11-92/02.02.2022 г. на Кмета на обшина Видин. 

Търгът ще се проведе на 23.02.2022 г. (сряда) от 10:00 часа 
в административната сграда на община Видин, Медиен център-
партерен етаж.

Тръжната документация се закупува в срок до 22.02.2022г. 
до 16:30 часа от ет.7, стая №3 в  административната сграда на 
община Видин. 

Цена на документацията – 40,00 (четиридесет) лв. без ДДС.
Заявления за участие в търга и придружаващите ги докумен-

ти се подават в срок до 22.02.2022 г. до 17:00 часа, в “Център 
за информация и обслужване на граждани”, административната 
сграда на община Видин, ет.1.

Време и начин за оглед - всеки работен ден от 08,30 часа до 
17,00 часа

Депозит за участие в търга – 300,00 лв. (триста лева),  вне-
сени в срок до 22.02.2022 г. (включително) до 17,00 часа по сметка 
на община Видин IBAN:BG53STSA93003300046030, BIC на “Банка 
ДСК”ЕАД: STSABGSF. 

Начин и срок на плащане от спечелилият търга участник:
• плащането се извършва в едномесечен срок, от връчване 

на Заповедта на Кмета на община Видин за определяне на спече-
лилият участник.

Договорът се сключва след плащане на дължимите суми, съ-
гласно срока, посочен по-горе. 

Тел. за справки: 094 609 440

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване за отдаване под наем за срок от 3(три) години 
на помещение с площ от 24,00 кв.м., находящо се в адми-
нистративна сграда в с. Новоселци, община Видин с иден-
тификатор № 52283.510.125.1 по кадастралната карта на 
с. Новоселци, цялата с площ от 108,00 кв.м., при начална 
тръжна цена 48,00 лв. (четиридесет и осем лв.), месечен 
наем, без ДДС , съгласно Заповед за откриване №  РД-02-11-
93/02.02.2022 г. на Кмета на община Видин.

Търгът ще се проведе на 23.02.2022 г. (сряда) от 11:00 часа 
в административната сграда на община Видин, Медиен център-
партерен етаж.

 Тръжната документация се закупува в срок до 22.02.2022г. 
до 16:30 часа от ет.7, стая №3 в  административната сграда на 
община Видин. Цена на документацията – 40,00 лв. без ДДС.

Заявления за участие в търговете и придружаващите ги доку-
менти се подават в срок до 22.02.2022 г. до 17:00 часа, в “Център 
за информация и обслужване на граждани”, административната 
сграда на община Видин, ет.1.

Време и начин за оглед - всеки работен ден.
Депозит за участие в търга – 100,00 лв. (сто лв.),  внесени 

в срок до 22.02.2022 г. (включително) до 17:00 часа по сметка на 
община Видин: IBAN:BG53STSA93003300046030, BIC на “Банка 
ДСК”ЕАД: STSABGSF. 

Начин и срок на плащане от спечелилият търга участник:
• плащането се извършва в едномесечен срок, от връчване 

на Заповедта на Кмета на община Видин за определяне на спече-
лилият участник.

Договорът се сключва след плащане на дължимите суми, съ-
гласно срока указан по-горе.

 Тел. за справки: 094 609 440

Започна нов прием на документи по мярката 60/40

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

132;  e-mail: kmet@vidin.bg  web site: www.vidin.bg OБЩИНА  ВИДИН
Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/609 416; факс: 094/ 601 

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

ОБЯВЯВА

От 1 февруари, 
Агенцията по за-
етостта стартира 
нова процедура за 
кандидатстване по 
мярката, придобила 
популярност като 
60/40. В нея могат 
да се включат ра-
ботодатели, които 
търсят подкрепа за 
запазване заетост-
та на персонала си 
през периода януа-
ри – февруари 2022 
г. Тази възможност 
се предоставя с По-
становление на МС 
№ 482 от 30.12.2021 
г., изменящо вече 
добре познатото 
Постановление № 
151/2020 г., което 
надгражда старти-
ралата още през 
месец март 2020 г. 
антикризисна мярка 
за подкрепа на зае-

тостта.
Редът и условия-

та за получаване на 
подкрепа през пери-
ода януари – февру-
ари 2022 г. са анало-
гични на тези, които 
се прилагаха за пре-
дходните месеци 
август – декември 
на 2021 г. Мярката 
продължава да под-
крепя запазването 
на заетостта в пред-
приятия, осъществя-
ващи икономическа 
дейност в посочени-
те в ПМС 151/2020 г. 
сектори, чиито сред-
номесечни приходи 
от продажби през 
2020 г. са намалели 
в сравнение с 2019 
г.

Регламентирана-
та подкрепа и на този 
етап е в размер на 
60% от дохода и оси-

гурителните вноски 
на всяко заето лице 
в предприятия, чи-
ито приходи от про-
дажби са намалели 
с не по-малко от 40 
на сто през месеца, 
за който се предос-
тавя подкрепата, но 
вече спрямо средно-
месечните приходи 
за цялата 2019 г. За 
работещите в пред-
приятия, чиито при-
ходи от продажби 
са намалели спрямо 
с р ед н о м е с еч н и те 
приходи за 2019 г. 
с не по-малко от 30 
на сто през месеца, 
за който се предос-
тавя подкрепата, ще 
продължат да се из-
плащат средства в 
размер на 50%. За 
учредените след 1 
януари 2020 г. спа-
дът на приходите 

за месеца, за който 
кандидатстват, ще 
се определя спрямо 
с р ед н о м е с еч н и те 
приходи за 2020 г. 
Размерът на предос-
тавяните средства 
за всеки работник 
или служител вече 
ще се определя на 
база осигурителния 
му доход за месец 
октомври 2021 г.

Средствата и по 
настоящия дизайн 
на мярката ще се 
изплащат месечно, 
като документите 
за работилите през 
януари 2022 г. ще 
се приемат от 1-ви 
до 28 февруари, а 
за работилите през 
февруари 2022 г. 
документи ще се 
приемат само в рам-
ките на месец март. 
Р а б о т о д а т е л и т е , 
които отговарят на 
условията по ПМС 
151/2020, изм. с 

ПМС 482/30.12.2021 
г., и желаят да по-
лучат подкрепа за 
януари и февруари 
2022 г., могат да кан-
дидатстват после-
дователно за двата 
месеца, ползвайки 
едни и същи форму-
ляри и образци на 
документи.

И при този етап 
на мярката 60/40 
заявлението и до-
кументите за изпла-
щане на средства по 
реда на Постановле-
нието се подават в 
Дирекция „Бюро по 
труда”, обслужва-
ща територията по 
мястото на работа 
на работниците и 
служителите, неза-
висимо от начина на 
подаването им. За-
явления и придружа-
ващите ги документи 
могат да се подават 
по електронен път 
чрез Системата за 

сигурно електронно 
връчване /ССЕВ/, 
да се изпращат чрез 
лицензиран пощен-
ски оператор, както 
и да се представят 
на място в съответ-
ното бюро по труда, 
при задължително и 
стриктно спазване 
на всички противо-
епидемични мерки.

На електронния 
сайт на Агенцията 
по заетостта, в ру-
бриката „Финансови 
стимули за запазва-
не на заетостта” ще 
бъдат публикувани 
материали за инфор-
мация на работода-
телите, процедурата 
за кандидатстване, 
съдържаща услови-
ята, изискванията, 
реда и начина за 
кандидатстване, об-
разци на заявление 
и приложения към 
него и други помощ-
ни материали.
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ИздаНИЕто не носи отговорност за достоверността на подадените за публикуване обяви

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

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

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

Актив Инвест Груп ЕООД 
търси да назначи строителни 

работници за различни обекти. 
Търсят се следните специалисти:

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

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

Дружеството предлага:
- Трудов договор и заплащане, обвър-

зано с постигнатите резултати, опит и ква-
лификация.

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

Скеле под наем  
+359 893 502 430

ПРОДАВА 
ИМОТИ

Продавам трис-
тайни тухлени апар-
таменти в “Калето” на 
2 ет. и  в ж.к. “Христо 
Ботев” на 4 ет., ремон-
тирани и обзаведени; 
тел. 0878 864 985, 
0899 864 954

Продавам във 
Видин къщи и апар-

таменти и парцели в 
Западна и Южна про-
мишлена зона; тел.: 
0888 622 789

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

Продавам дву-
стайни тухлени апар-

таменти 100 кв. м в кв. 
„Калето“; тел.: 094/600 
399, 0887 381 855

Продавам ремон-
тиран тристаен па-
нелен апартамент на 
ет.4, двустаен тухлен 
в ж.к. „Химик“ и гар-
сониера в ж к. „Баба 
Тонка“; тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

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

Продавам масив-
на едноетажна къща, 
с жилищна площ око-
ло 75 кв. м, находяща 
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 Бъчваров”, 
без посредник; тел.: 
0876 099 585

Продавам дву-
стаен панелен апар-
тамент в ж.к. „Вида“; 
тел.: 094/600 399, 
0887 381 855

Продавам хубав 
тристаен тухлен апар-
тамент с гледка към 
Дунав, ремонтиран и 
обзаведен; тел.: 0878 
864 985, 0899 864 954

Продавам изгодно 
голяма тухлена гарсо-
ниера в ж.к. “Химик”, 

50 кв. м; тел.: 0888 
259 935

Продавам самос-
тоятелни къщи в ж.к. 
„Плиска“, ж.к. „Христо 
Ботев“, кв. „Кумбаир“, 
център, до пазара;  
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 земе-
делска земя в земли-
щето на село Рабро-
во, 7.5 дка, трета 
категория, обработва-
ема, цена 1000 лева; 
тел.: 0897 942 438

Продавам дву-
стайни тухлени апар-
таменти в Центъра 
(ет. 1, висок), ж.к. 
„Плиска“, ет. 2 и ж.к. 
„Химик“, ет. 4; тел.: 
094/600 399, 0887 381 
855

Продавам дворно 
място в село Покрай-
на, 900 кв. м; тел.: 
0893 269 304 

Продавам двуста-
ен тухлен апартамент 
в центъра и тристаен 
тухлен до площад 
„Ташкюприя“ – ет.2; 
тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

Продавам тухле-
на гарсониера 31 кв.м 
в ж.к. „Съединение“; 
тел.: 094/600 399, 
0887 381 855

КУПУВА ИМОТИ 

Купувам обра-
ботваема земедел-
ска земя и дялове от 
ниви в община Видин, 
Брегово, Ново село, 
Грамада, Кула, Димо-
во, Макреш, Ружинци, 
Бойница. Помощ при 
изготвяне на докумен-
ти. Безплатни правни 
съвети. Заплащане 
веднага; тел.: 0878 
864 985, 0899 864 954

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

ДАВА ПОД НАЕМ 

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

Давам под наем 
халета; тел.: 0888 677 
866

РАЗНИ 
ПРОДАЖБИ 

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

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

Продавам банциг 
и борапарат; тел.: 
0884 850 159

РАЗНИ КУПУВА

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

РАБОТА

Търси се шофьор 
с кат. „C“ за четириос 

самосвал. Препоръ-
чително е да е с опит. 
За област Монтана и 
област Видин; тел. за 
връзка: 0898 594 794

Търся продавач 
на вестници; тел.: 
0879 168 048

УСЛУГИ

Доставка и мон-
таж на PVC и алу-
миниева дограма по 
заявка на клиента с 
възможност за до-
вършителни работи. 
Доставка и монтаж 
на щори. Доставка 
и монтаж на блин-
дирани врати; тел.: 
0894437264

Индивидуално 
онлайн обучение по 
немски език в реал-
но време с учител. 
Сертификат за сте-
пен на владеене; 
тел.: 0877866786, 
0888334310

Ремонт на покри-
ви, огради и други 
строителни дейности; 
тел.: 0892 700 063

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

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

АВТОМОБИЛИ, 
ЧАСТИ

Продавам ками-
он „Нисан Капстар“, 
бордови, 3,5 т, цена 
10 000 лв.: тел.: 
0896343122

ЖИВОТНОВЪДСТВО

Продавам кон на 
10 години; тел:. 0886 
015 038
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Тази година традиционният 
песенен конкурс ще се прове-
де онлайн и в него ще могат да 
участват талантливи младежи 
от цялата страна на възраст 
до 29 години. Организатори 
на поредното издание на му-
зикалната проява са Община 
Видин и Местната комисия за 
борба срещу противообщест-
вени прояви на малолетни и 
непълнолетни лица.

Как можете да участвате?
- До 10 февруари (включи-

телно) изпратете видеоклип с 
изпълнение на избрана от вас 
песен – допустими са както 
авторски песни, така и кавъри

- Право да участват имат 
индивидуални изпълнители, 
дуети и групи, като единстве-
ното изискване е участниците 
да са на възраст до 29 години

- Не е необходимо записът 
да е професионален – виде-
ото може да е направено и с 
телефон, важното е звукът да 
е достатъчно ясен

- Видеозаписите тряб-
ва да се изпратят на имейл 
prvidinmunicipal i ty@gmail .
com като прикачен файл или 
като линк към Google Drive, 
WeTransfer или друг инстру-
мент за споделяне на файло-
ве

- В имейла изпишете: три 
имена/ име на група; възраст; 

име на песента; кой изпълня-
ва произведението в ориги-
нал, ако се участва с кавър; 
телефон за връзка.

На 11 февруари всички по-
лучени видеоклипове ще бъ-
дат публикувани в дискусията 
на събитието. 

До 10:00 ч. на 14 февруари 
потребителите на социалната 
мрежа ще могат да гласуват 
за изпълнението, което считат 
за най-добро. Песента, събра-
ла най-много харесвания, ще 
получи Наградата на публика-
та.

Всички изпълнения ще 
бъдат оценени от квалифици-
рано жури в състав: Диляна 
Цанкова, диригент на Град-
ски духов оркестър – Видин; 
Лора Асенова, солист в Ан-
самбъла за народни песни 
и танци „Дунав“; Славена 
Петрова, експерт в Региона-
лен експертно-консултантски 
и информационен център 
„Читалища“; Пенка Асенова, 
председател на Местната ко-
мисия за борба срещу проти-
вообществени прояви на ма-
лолетни и непълнолетни лица 
и Дилян Митов, диригент в 
АНПТ „Дунав“. Те ще опреде-
лят коя ще е песента на Свети 
Валентин. 

Победителите в XXIII-ото 
издание на конкурса „Песен 
на Свети Валентин“ ще бъдат 
обявени на 14 февруари.

Пещера „Башовишки печ“ беше обявена за защитена територия

XXIII Конкурс „Песен на Свети Валентин“

Министърът на 
околната среда и 
водите Борислав 
Сандов издаде запо-
вед за обявяване на 
нова защитена тери-
тория – природна за-
бележителност „Ба-
шовишки печ“. Тя се 
намира в землищата 
на село Орешец и 
село Бела, община 
Димово, както и село 
Гранитово, община 
Белоградчик, област 
Видин.

Природна забе-
лежителност „Башо-
вишки печ“ се обявя-
ва с цел опазване на 
спелеоложки обект 
на неживата при-
рода с естествен 
подземен карстов 

извор, водни гале-
рии, палеонтоложки находки, 
местообитаниe на прилепи 
и ендемична безгръбначна 

фауна. Пещерата е една от 
най-дългите в България и е с 
характерните за водните пе-
щери образувания. В нея са 
открити фосилни останки от 
пещерни животни.

Освен естественото под-
земно образувание, защи-
тената територия включва и 
наземна част с площ от над 
3 декара, в която се намира 
входът на пещерата.

В природната забележи-
телност е забранено унищо-
жаването, повреждането и 
изнасянето на елементи от 
пещерната структура, вклю-
чително камъни, седименти и 
пещерни образувания, както и 
палеонтоложки или археоло-
гически находки. Не са разре-
шени и дейности, които могат 
да доведат до обезпокояване 
или унищожаване на пещерни 
животни, както и внасяне на 
неприсъщи за района расти-
телни и животински видове.


