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Общински съветници в Белоградчик по-
искаха оставката на кмета на общината

Четете на стр. 5
Георги Стоенелов, кмет на Община Ново село: 

2021-ва беше добра година
Четете на стр. 4

Четете на стр. 5

Видинчанинът Мартин Петров стана „УБУНТУ" - изкачи 
Килиманджаро и спечели сърцата на децата в Африка
Още 9000 долара и сираците в Кения ще имат училище

Кампания набира дарения за 
поставяне във Видин на вен-

динг машина за кучешка храна

Кметът на община Ружинци 
отчете свършеното през 2021 г.

На празник в Ново село

Министърът на земеделието във Видин: 

Държавата има дълг към този район
Министър Иван Иванов се включи в ритуала по зарязване 

на лозята в лозовия масив между Гомотарци и Кошава

Като „Убунту" по-
срещнаха покорителя 
на Килиманджаро Мар-
тин Петров децата в 
Африка, след като той 
се изкачи благотвори-
телно до най-високата 
точка на Килиманджа-
ро – Ухуру (5895м). 
„Убунту“ е африканско 
етично учение, свър-
зано с Нелсън Ман-
дела – хуманистична 
философия, мироглед, 
основан на доверието 
между хората и тяхната 
взаимна връзка, често 

Министърът на зе-
меделието и храните 
д-р Иван Иванов при-
съства на ритуала по 

зарязване на лозята в 
масива между видин-
ските села Гомотарци 
и Кошава, който е 

собственост на „Бо-
нония Естейт“. В орга-
низирания по случай 
Трифон Зарезан праз-
ник се включиха още 
редица представи-
тели на централната 
и на местната власт, 
сред които народните 
представители Петър 
Миланов, Филип По-
пов и Иво Атанасов, 
кметът на община Ви-
дин д-р Цветан Цен-
ков и заместниците му 
Борислава Борисова 

и Светослав Скорчев, 
заместник областни-
ят управител Анелия 
Влаховска и др.

Трифон Зарезан е 
двоен празник за но-
воселяни. Те честват 
14 февруари като ден 
на лозето и на вино-
то, но и като празник 
на Общината. И това 
е съвсем естествено, 
защото община Ново 
село е известна със 
своите традиции във 

Кметът на общи-
на Ружинци Алек-
сандър Александров 
представи в Общин-
ския съвет отчет за 
изпълнението на уп-
равленската си про-
грама. Съветниците 

одобриха отчета, 
който вече се раз-
пространява и сред 
населението на об-
щината под форма-
та на книжка с богат 
илюстративен мате-

Благотво -
рителна кам-
пания наби-
ра средства 
за поставяне 
във Видин на 
вендинг ма-
шина, в която 
г р а ж д а н и т е 
да поставят 
пластмасови 
бутилки и ме-
тални кенчета, 
а в замяна тя 
да пуска хра-
на за кучета. 
Необходима-
та сума е 3000 лв., 
а инициативата за 
набирането им е на 
Юлиян Миков. На 
14 февруари той 

отправи призив във 
„Фейсбук“ (https://
w w w . f a c e b o o k .
c o m / B A C r e w /

За допълнителни средства за общините ще на-
стоява зам.-председателят на НС Росица Кирова
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Посланиците на Кипър, Словения и Словакия на официална визита във Видин

Подписан е договор за инженеринг по проекта 
за изграждане на социални жилища във Видин

В Община Видин 
на 17 февруари е 
подписан договор с 
предмет „Изпълнение 
на инженеринг (про-
ектиране, строител-
ство и авторски над-
зор) за изграждане на 
социални жилища за 
хора в неравностойно 
положение на терито-
рията на град Видин“, 
съобщиха от общин-
ската пресслужба. 
От страна на въз-
ложителя договора 
е подписал кметът 
д-р Цветан Ценков, 
а за изпълнителя – 
Валентин Кръстев, 
управител на фирма 
„КИД Плюс“ ЕООД, 
която е избрана след 
проведена открита 
процедура за възла-

гане на обществена 
поръчка. Присъствал 
е и ръководителят на 
проекта Румен Ли-
лов, началник отдел 
„Устройство на тери-
торията“ в общинска-
та администрация.

От Община Видин 
коментираха, че са 
преодолени редица 
трудности, преди да 
се стигне до подпис-
ването на договора. 
Решението за опре-
деляне на фирмата 
изпълнител е об-
жалвано пред Коми-
сията за защита на 
конкуренцията (КЗК). 
Жалбата подал друг 
от участниците в про-
цедурата, отстранен 
от нея тъй като не 
е направил предло-

жение да изгради 37 
социални жилища, 
които да са с капа-
цитет минимум 100 
потребители, което е 
изискване на Възло-
жителя, произтича-
що от условията на 
одобрения проект по 
Оперативна програ-
ма „Региони в растеж“ 
2014-2020 г. След като 
КЗК оставила жалба-
та без разглеждане, 
последвало ново об-
жалване, вече пред 
Върховния админи-
стративен съд, който 
със свое решение от 
14.02.2022 г. се про-
изнесъл в полза на 
Община Видин. Тези 
обжалвания са про-
дължили около 120 
дни, а поради постъ-

пилата жалба срокът 
за изпълнение на 
проекта е спрян и се 
подновява с влизане-
то в сила на решени-
ето на ВАС, обясниха 
от пресцентъра на 
Общината.

Договорът за ин-
женеринг е на стой-
ност 1 449 200 лв. без 
ДДС. Съгласно него, 
изпълнителят трябва 
да представи инвес-
тиционен проект в 
срок от 60 календар-
ни дни, считано от 
датата на връчване 
на възлагателното 
писмо и изходните 
данни. Строително-
монтажните дейности 
трябва да бъдат из-
вършени в рамките 
на 380 календарни 

дни. Инвестиционни-
ят проект трябва да 
осигури изграждане-
то на 37 социални 
жилища за минимум 
100 обитатели. Те ще 
бъдат направени в 
сградата на бивша-
та детска ясла в ж.к. 
„Христо Ботев“ (на 
ул. „Димитър Цухлев“ 
44). Предложението 
на изпълнителя е да 
изгради 24 бр. жи-
лища за едночленно 
и двучленно семей-
ство; 3 бр. – за пет 
или шестчленно се-
мейство; 8 бр. – за 
тричленни и четири-
членни семейства, 
както и 2 бр. жилища, 
пригодени за хора в 
неравностойно поло-
жение. 

Разходите за из-
пълнение предмета 
на настоящата об-
ществена поръчка се 
осигуряват по про-
ект BG16RFOP001-
1.010-0005 „Изграж-
дане на социални 
жилища в град Ви-
дин“, по Оперативна 
програма „Региони 
в растеж“ 2014-2020 
г., приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интег-
рирано градско раз-
витие“, процедура на 
директно предоста-
вяне BG16RFOP001-
1.010 „Изпълнение на 
интегрирани планове 
за градско възстано-
вяване и развитие 
2014-2020-Видин“.

На 17 февруари на 
визита във Видин бяха 
Н.Пр. Мариос Кунду-
ридис – посланик на 
Кипър, Н.Пр. Анжей 
Франгеш – посланик 
на Словения и Н.Пр. 
Мануел Корчек – по-
сланик на Словакия. 
Дипломатите бяха 
посрещнати в Общи-
ната по стар българ-
ски обичай с хляб и 
сол. След това кметът 
д-р Цветан Ценков 
ги прие за разговор, 
в който участваха и 
заместник-кметовете 
Борислава Борисова 
и Светослав Скорчев.

Посланиците прис-
тигнаха във Видин на 
16 февруари следо-
бед, като в началото 
на визитата си раз-
гледаха културно-ис-
торическите забеле-
жителности на нашия 
старопрестолен град. 
Видинският кмет из-
рази увереност, че на-
правената от тях опоз-
навателна разходка е 
била интересна. Той 
им подари за спомен 
от Видин картини, изо-
бразяващи емблемата 
на нашия град – сред-
новековната крепост 
„Баба Вида“. Посла-
ниците благодариха 
за гостоприемството 

и топлото посрещане. 
Те изказаха признател-
ност за възможността 
да разгледат Видин и 
споделиха чудесните 
си впечатления от на-
шия град и от неговата 
богата история.

По време на сре-
щата д-р Ценков от-
беляза, че се надява 
това посещение да е 
основа за развитие на 
двустранните отноше-
ния, с фокус върху ин-
вестициите, туризма и 
културния обмен. Кме-
тът подчерта, че със 
стратегическото си по-
ложение Видин пред-
лага чудесни условия 
за потенциалните ин-
веститори, а общин-
ската администрация 
е готова да окаже 
необходимото съдей-
ствие и логистична 
подкрепа. Д-р Ценков 
разказа за усилията на 
общинското ръковод-
ство за организиране 

във Видин на голямо 
търговско изложение 
в рамките на тради-
ционния панаир. Кме-
тът отбеляза, че след 
като миналата година 
бяха поставени осно-
вите, с провеждането 
на винарски форум, 
се надява, с помощта 
на дипломатите, тази 
година производители 
от Кипър, Словения 
и Словакия също да 
представят своята 
продукция пред жи-
телите и гостите на 
Видин. По време на 
срещата беше пре-

зентиран и богатият 
културен календар на 
Видин. От общинското 
ръководство отправи-
ха покана изпълните-
ли и състави от Кипър, 
Словения и Словакия 
да се включат в ор-
ганизираните фести-
вали и да представят 
фолклора и обичаите 
на своите държави.

Програмата на 
официалната визита 
продължи със сре-
ща на дипломатите 
с представители на 
видинския бизнес, на 
младежки и културни 
организации, която 
се проведе в залата 
на Общинския съ-
вет. Целта на форума 
беше да се създадат 
първоначални контак-
ти, които да бъдат ос-
нова за по-нататъшно 
сътрудничество. На 
срещата бяха пред-
ставени предприетите 

от Общината стъпки 
за разработване на 
единен туристически 
продукт. Предста-
вители на местните 
културни институти 
изразиха надежда, че 
със съдействието на 
дипломатите туристи-
ческите и културните 
продукти на Видин ще 
бъдат популяризира-
ни и сред жителите 
на Кипър, Словения и 
Словакия. Диплома-
тите увериха, че ще 
съдействат за това 
Видин да стане по-
позната туристическа 
дестинация. Те под-
чертаха, че интересът 
им към възможности-
те, които предлага на-
шата Община, е дъл-
госрочен и изразиха 
готовност да окажат 
подкрепа на бизнеса 
и неправителствения 
сектор за реализира-
не на бъдещи идеи и 
инициативи.

Посланиците на 
Кипър, Словения и 
Словакия, придружа-
вани от кмета д-р Цен-
ков и зам.-кметовете 
Борисова и Скорчев, 
посетиха и фирма „Ко-
манд“. Собственикът 
Пламен Христов за-
позна дипломатите с 
дейността на предпри-
ятието, в което се про-
извеждат машини за 
металообработка (ра-
ботни линии), котли за 
парно и водно отопле-
ние, пелетни камини, 
промишлени горел-
ки за биомаса и др., 
като значителна част 
от продукцията е за 
износ. Гостите имаха 
възможност да разгле-
дат и новата модерна 
производствена база, 
чийто строеж започна 
преди една година. 
С разширяването на 
производството ще се 
разкрият поне още 20 
работни места.
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риал, съобщи Алек-
сандров. 

„2021 г. се оказа, 
въпреки извънредна-
та ситуация, много ус-
пешна за общинска-
та инфраструктура. 
Реализирахме два 
големи и два по-мал-
ки европейски проек-
та“, обобщи кметът. 
Той припомни, че на 
1 март 2021 г. беше 
направена първа ко-
пка за реализиране 
на проект „Рекон-
струкция и изграж-
дане на нови учас-
тъци на вътрешна 
водопроводна мрежа 
на село Бело поле и 
село Ружинци, общи-
на Ружинци“ по Про-
грамата за развитие 
на селските райони 
(ПРСР) на стойност 
5 850 978 лв., като 
обектите са приклю-
чени с държавно при-
емателна комисия на 
30 септември. На 15 
март миналата годи-
на официално започ-
на и изпълнението на 
проект „Реконструк-
ция и рехабилитация 
на улици и тротоари 
в общ. Ружинци, обл. 
Видин“ по ПРСР 2014 
г.-2020 г. на стойност 
1 399 042 лв. – ре-
хабилитацията на 
10 улици в 5 села от 
общината завърши с 
подписване на Кон-
стативен акт за уста-
новяване годността 
за приемане на стро-
ежа на 07.09.2021 
г. На 15 март 2021 
г. приключи офици-
ално изграждането 
на две съвременни 
многофункционални 
спортни площадки – 
в СУ „Н. Вапцаров“ 
в Ружинци и ОУ „Св. 
Св. Кирил и Мето-
дий“ в Бело поле – по 
проект, финансиран 
по ПРСР. „През ме-
сец януари приключи 
изграждането на пар-
ка в Ружинци, който 
бе финансиран по 
ПРСР в рамките на 
проект „Обновяване 
на паркове и градини 
в три населени мес-
та на територията 
на община Ружинци 
– с. Ружинци, с. Бело 

поле и с. Дреновец“ 
на обща стойност 
833 940 лв.“, посочи 
Александров. Той 
допълни, че през 
миналата година 
два проекта спече-
лиха и реализираха 
Община Ружинци и 
Кметство Дреновец 
по Национална про-
грама „ Чиста околна 
среда“. Кметът отче-
те още, че през 2021 
година е изпълнена и 
техническата рекул-
тивация на старото 
общинско сметище. 

През 2021 годи-
на бе направена и 
първа копка за из-
граждането на нов 
физкултурен салон в 
училището в Ружин-
ци за над 580 хил. 
лв. „Съвременното 
съоръжение беше 
външно изградено в 
края на 2021 г. През 
месец февруари ще 
бъде довършена и 
вътрешната част. 
Комплексът разпо-
лага с 6 тоалетни за 
учениците, една за 
лица с увреждания, 
една за преподавате-
лите, две съблекал-
ни с бани и тоалет-
ни, стая за учителя и 
хранилище“, обясни 
Александров. 

Кметът подчерта, 
че и през миналата 
година приоритет е 
било подобряването 
на състоянието на 
сградите-общинска 
собственост. Поста-
вени са по 2 климати-
ка на етажите, където 
се намират музейни-
те помещения на НЧ 
„Христо Ботев-1898“ 
– с. Ружинци и НЧ 
„Хр. Ботев-1926“ – с. 
Дреновец. С поста-
вяне на климатиците 
е подсигурена под-
ходяща температура 
както през зимата, 
така и през лятото. 
Климатик е монтиран 
и в сградата на Кмет-
ство Бело поле. Нови 
придобивки получиха 
читалищата в Ружин-
ци и Дреновец – Об-
щината им осигури 
средства в размер 
на 12 400 лв. за ново 
обзавеждане с маси 
и столове на малки-
те зали, които се из-

ползват от клубовете 
на пенсионера, как-
то и за обществени 
събития и семейни 
тържества. Основен 
ремонт на стойност 
4 067.95 лв. бе из-
вършен на покрива 
на бившата здравна 
служба в Бело поле, 
която се използва за 
раздаване на топлия 
обяд. „Ремонтирахме 
и покрива на кухнята 
в детската градина 
в Ружинци, където е 
боядисано и кухнен-
ското помещение, по-
ставен е абсорбатор 
и таванки в склада на 
домакина. Вътрешен 
ремонт бе направен 
в помещенията в дет-
ската градина в Чер-
но поле на стойност 
7500 лв. Поставена 
е нова PVC дограма 

във всекидневната, 
шпакловани и боя-
дисани са стените в 
спалното помеще-
ние, всекидневната 
и тоалетните. Обър-
нати са прозорците в 
три стаи. Монтирах-
ме една беседка на 
стойност 2 646.00 лв. 
на площада в Чорле-
во, като по този начин 
допълваме с нова 
придобивка района. 
Тя е по желание на 
децата от квартала“, 
заяви Александров.

Кметът на Ружин-
ци допълни, че през 
2021 г. е извършен 
основен ремонт на 
покрива на Кмет-
ството на с. Гюргич. 
Подменена е ком-
прометираната дър-
вена конструкция и 
счупените керемиди, 
направен е отвор за 

нова входна врата и 
е изградена рампа за 
инвалиди с парапет 
за достъп до админи-
стративната част, ко-
ято е на втория етаж. 
Предстои да бъде 
направена преходна 
рампа от плочата до 
вратата. „Вътрешни-
ят ремонт на сградата 
на бившата здравна 
служба в Дражинци 
е на стойност 9 964 
лв. Шпакловани и 
боядисани са всички 
стени и тавани в ста-
ите. Изградена е въ-
трешна тоалетна и е 
възстановена водата 
в сградата, обърнати 
са всички прозорци, 
поставен е нов бала-
тум, ремонтирана е и 
стаята на лекаря. В 
тази сграда вече ще 
бъде кабинетът на 

кметския наместник и 
техническия сътруд-
ник. Там ще продъл-
жим да раздаваме 
„Топлия обяд“ и ще 
се провеждат избори-
те“, посочи Алексан-
дров. Той припомни, 
че основен ремонт е 
направен и на покри-
ва на Кметство Пле-
шивец, като старият 
покрив е подменен 
с изцяло нов от ла-
марина. Предстои и 
вътрешен ремонт на 
сградата. Основно 
ремонтиран е и по-
кривът на бившият 
пансион в Ружинци 
– сега в тази сграда 
се помещават реди-
ца общински служби 
и изнесени работни 
места на държавни 
структури, лекари, 
зъболекари и аптека. 
Ремонтиран е час-

тично покривът на 
Кметство Динково. 
В Народно читали-
ще „Здравец-2007“ в 
Дреновец е прокара-
на нова ВиК инста-
лация и е изграден 
вътрешен санитарен 
възел с топла вода и 
е ремонтирана стая, 
която се използва от 
работещите по про-
грами, като общата 
стойност на извър-
шените дейности е 
12 397 лв.

„В последните 
дни на годината при-
ключихме с довър-
шителните работи на 
няколко обекта. Това 
включва вътрешен 
ремонт на третия 
етаж на сградата на 
Общинската адми-
нистрация – Ружин-
ци на стойност 14 

330.56 лв. Завърши 
и основният ремонт 
на общинска сграда 
„9-те апартамента“ в 
с. Дреновец на стой-
ност 70 810 лв. Из-
вършени са дейности 
по саниране, смяна 
на външна дограма, 
шпакловане и боя-
дисване на стени и 
вътрешен ремонт на 
един двустаен апар-
тамент на втория 
етаж – шпакловани 
и боядисани стени и 
тавани, както и до-
вършителни работи 
по един апартамент 
на първия етаж, къ-
дето са ремонтирани 
санитарните възли. 
Помещенията ще 
бъдат ползвани за 
ведомствени нужди“, 
обясни Александър 
Александров. 

„Въпреки епи-

демичната обста-
новка, свързана с 
разпространението 
на COVID-19, и през 
2021 г. осигурихме 
средства за реали-
зирането на поетите 
ангажименти. Приех-
ме ясни приоритети 
и реално изпълними 
цели, свързани със 
стабилизиране на 
общинския бюджет, 
чрез публичност в 
процеса на съставя-
не, приемане, изпъл-
нение и отчет. Оси-
гурихме прецизност 
при изразходване на 
финансовите сред-
ства от общинския 
бюджет с цел по-
стигане на устойчив 
резултат“, подчерта 
още кметът на Ру-
жинци. Той отчете и 
още редица успехи, 

постигнати през 
миналата година 
в сфери като еко-
логия, превенция 
на бедствия, об-
разование, спорт, 
детски и младежки 
дейности, култу-
ра, социални дей-
ности, осигуряване 
на заетост, подо-
бряване на жизне-
ната среда и др. 

Вече е факт и 
първият извършен 
за 2022 г. ремонт 
на общинска сгра-
да – в Дома за 
стари хора Дрено-

вец. „Изпълнените 
ремонтни дейности 
са на стойност 13 
148.78 лв. Сред-
ствата са заложени 
в бюджет 2021 г., но 
поради епидемич-
ната ситуация обек-
тът не се реализира 
миналата година. 
Подменени са всич-
ки тръби за захран-
ване с чиста вода 
от захранващия до 
всички помещения. 
Поставен е ламини-
ран паркет във все-
кидневната и всички 
четири кабинета. Бо-
ядисани са стените 
във всекидневната. 
Помещенията вече 
са по-уютни“, каза в 
обобщение кметът 
на Ружинци Алексан-
дър Александров.

Кметът на община Ружинци отчете свършеното през 2021 г.

Ползвателите на Дома за стари хора в Дреновец вече се рад-
ват на по-уютна жизнена среда
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винарството и лозар-
ството. 

И тази година по 
традиция тържества-
та започнаха с духова 
музика, която огла-
си площада на Ново 
село, а под звуците 

й се извиха кръшни 
хора. Самият ритуал 
по зарязване на ло-
зята беше изпълнен 
в лозов масив, разпо-
ложен в самия край 
на населеното място, 
до изба „Ново село“, в 
околностите на която 
се отглежда гроздето 
за прословутото вино 
„Новоселска гъмза“. 
Гост на празника беше 

заместник областният 
управител на Видин 
Анелия Влаховска. 

Празничен водос-
вет отслужи Негово 
Високопреподобие 
архимандрит Антим. 
„Нека като знаем, че 
всички ние сме под 
небето и сме в Божи-

ите ръце, да живеем 
с надеждата, че ако 
вървим в правия път 
и се трудим честно и 
достойно, Бог ще бла-
гослови нашия труд и 
ще го наплоди с богат 
урожай. Благодарим 
на ръководството на 
Община Ново село, в 
лицето на нейния кмет, 
за това, че неотклон-
но следва тези хуба-

ви традиции в деня, 
когато се благославят 
лозовите масиви, за-
щото е изключително 
важно да се запази 
тази връзка на човека 
със земята, тъй като 
всички блага на човека 
идват от земните не-
дра“, каза архиереят.

Самият ритуал по 
зарязването на лозя-
та беше пресъздаден 
с типичната колорит-
ност, тясно свързана 
и с уникалния говор 
на новоселяни. Сред 
младите лозя старият 
Трифон предаде своя-
та мъдрост на младия 
Трифон, който да пази 
и предава знанието 
не само за това как се 

прави хубави вино, но 
и как се пие.

Лозята заряза и 
кметът на община 
Ново село Георги Сто-
енелов. Той пожела 
и тази година лозята 
да бъдат защитени от 
природни бедствия, а 
реколтата да е богата. 
На тези, за които ви-
нарството е поминък, 
пожела лесно да наме-
рят пазар на продукци-
ята си. И тази година 
кметът спази традици-
ята да отнесе със себе 
си лозова пръчка. 

Заместник об-
ластният управител 
Анелия Влаховска 
също заряза лозето. 
Тя поднесе на кмета 
на община Ново село 
Георги Стоенелов по-
здравителен адрес от 
областния управител 
Любен Иванов и по-
жела на домакините 
и гостите много нови 
инициативи и успешни 
начинания, насочени 
към подобряване бла-
госъстоянието на жи-
телите на общината. 

Ивайло Йо-
тов: Видин пред-
лага възможности, 
които не навсякъде 
в България би ги 
имало

Ивайло Йотов, 
един от съсобстве-
ните на „Бонония 
Естейт“ и почетен 
гражданин на Видин, 
приветства с добре 
дошли всички при-
състващи на риту-
ала. „Всички знаем, 
че днес символично 
се зарязват лозите и 
започва най-тежкото, 
но и най-интересно-
то време за лозари-
те и за винарите в 
България – период, 
който до септември 
ще ни среща с много 
предизвикателства 
и трудности, но и ще 
ни дари с много радо-

сти, удовлетворение, 
и, вярвам, с искрено 
човешко щастие от 
успехите, които съм 
убеден, че септември 
месец ще пожънем”, 
сподели Йотов. Той 
отбеляза, че като оп-
тимист предпочита 
да приема чашата 
винаги за наполовина 
пълна и затова там, 
където другите виж-
дат проблеми, той от-
крива възможности. 
„Област Видин пред-
лага възможности, 
които не навсякъде в 
България би ги има-
ло. При условие, че 
ние, местните хора, 
към които вече и аз 
се причислявам, че 
общинската админи-
страция, в лицето на 
кмета д-р Ценков, че 
централната власт, в 
лицето на министъра 
на земеделието и на 
правителството, си 
подадем ръка и пра-

вим стъпки напред, 
този регион има ог-
ромният шанс да се 
развие“, заяви Йо-
тов. Той отбеляза, че 
само преди десетина 
години на това място 
е имало поля, обрас-
ли с трънаци, а днес 
тук се простират едни 
от може би най-хуба-
вите лозови масиви в 
Южна Европа. „Това е 
доказателство, че ко-
гато човек има плам 
и сърце, има воля и 
полага усилия, рано 
или късно постига ус-
пехи“, подчерта Ивай-

ло Йотов. 
След привет-

ствието, празничен 
водосвет отслужи 
Негово Високопре-
освещенство Видин-
ският митрополит Да-
ниил, който пожела 
трудът на лозарите 
да е плодотворен, в 
домовете им да има 
изобилие и Божието 
благословение да е 
винаги с тях.

След водосвета 
официалните гости 
се включиха в риту-
алното зарязване на 
лозята.

Министър Иван 
Иванов: Държавата 
има дълг към този 
район

„Моето и на на-
родните представи-
тели присъствие тук 
е сигурен знак, че 
този район има своя 
потенциал. Държава-
та има дълг към този 
район. Събитието, 
което днес уважихме, 
е един сериозен знак, 
че това е район с бъ-
деще и е хубаво тази 
инвестиция да бъде 
пример за други, ко-
ито имат желанието 
и възможността да 
го направят. Държа-
вата ще бъде добър 
партньор на всеки, 
който участва в по-
добно начинание“, 
заяви министърът на 
земеделието Иван 
Иванов.

Той подчерта, че 
в бюджет 2022 годи-
на са предвидени 111 

000 000 лв. по така 
наречените COVID 
мерки, от които не 
малка част ще оти-
дат в лозаро-винар-
ския сектор. „Нашият 
бъдещ Национален 
стратегически план 
за развитие на зе-
меделието и селски-
те райони също ще 
бъде една мащабна 
инвестиция в българ-
ското земеделие, за 
да достига до нашата 
трапеза продукцията, 
която българските 
земеделски произво-
дители произвеждат“, 
каза Иванов. И увери, 
че в следващите дни 
ще стане ясно в какъв 
мащаб ще инвестира 
държавата в секто-
ра през следващия 
програмен период и 
гарантира, че планът 
ще бъде внесен до 
края на месеца в Ев-
ропейската комисия.

Георги Стоенелов, кмет на Община Ново село: 

2021-ва беше добра година
На 14 февруари 

Ново село чества 
своя празник. Но 
това е и ден на рав-
носметка. Каква е 
била за общината 
изминалата година, 
пред вестник „НИЕ“ 
коментира кметът 
на Ново село Геор-
ги Стоенелов. „2021 
година беше добра 
година. Това, което 
планирахме като ка-
питалови разходи, 
се изпълни. Довър-
шихме и проекти-
те, финансирани от 
Държавен фонд „Зе-
меделие“, каза Сто-
енелов. Той допъл-
ни, че Общината е 
приключила година-
та без неразплатени 
задължения. 

„Оттук нататък 
зависи от Общин-
ския съвет как ще 
подходи за 2022 го-
дина. Но аз мисля, 
че се разбра, че не 
може да продължава 
тази ситуация на по-
стоянни конфликти 
между общинската 
администрация и 
част от общинските 
съветници“, сподели 

кметът на община 
Ново село. 

Стоенелов до-
пълни, че сега всич-
ки общини очакват 
да разберат какви 
ще са параметрите 
на новия държавен 
бюджет. „Говори се 
за увеличение на ка-
питаловите средства 
с около 30%, което за 
Община Ново село 
ще означава някъде 
около 260 000 лв. Но 
реално какво ще се 
случи, предстои да 
видим“, посочи той. 

Кметът подчер-
та, че приоритет 
през 2022 година в 
община Ново село 
ще е ремонтът на 
уличната мрежа в 
населените места. 
„Друго нещо, което 
до момента не успях 
да осъществя, е про-
ектът за създаване 
на дом за възрастни 
хора, като за цел-
та бъде преустроен 
бившият дом за си-
раци. Надявам се да 
успея да изпълня и 
тази цел“, сподели 
Георги Стоенелов.

На празник в Ново село

Министърът на земеделието във Видин: 

Държавата има дълг към този район
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Общински съветници в Белоградчик поискаха оставката на кмета на общината

Мнозинството от 
съветниците в Об-
щински съвет – Бе-
лоградчик излязоха 
с декларация, с ко-
ято искат оставката 
на кмета на общи-
ната Борис Николов. 
Какви са мотивите 
за този акт, за вест-
ник „НИЕ“ обясни 
Боян Минков, който 
е председател на 
местния парламент 
в града под скалите 
и е един от застана-

лите зад деклараци-
ята. 

„Това наше дейст-
вие беше провокира-
но от нежеланието 
на кмета на Бело-
градчик да отгова-
ря на въпросите на 
общинските съвет-
ници, свързани с 
финансовото състо-
яние на Общината 
и недопускането на 
комисиите от общин-
ски съветници, чието 
формиране гласува-

хме и които трябва 
да направят про-
верка на дейността 
на Общината за по-
следните десет годи-
ни“, обясни Минков. 
Според него, когато 
съветниците запо-
чнали да питат за 
дълговете на Общи-
ната, вместо отгово-
ри получили обвине-
ния, че се опитват да 
саботират работата 
на администрацията. 
Председателят на 
Общинския съвет в 
Белоградчик е кате-
горичен, че нито той, 
нито колегите му са 
обиждали или вменя-
вали вина на служи-
телите в общинската 
администрация – въ-
просите им са само и 
единствено към кме-
та и главния счетово-
дител на Общината. 
„Администрацията 
си върши работата 
по чудесен начин, тя 
много добре изпъл-
нява задълженията 
си и ако я сравним 

с други общини, на-
шата администрация 
е на много високо 
ниво“, подчерта Боян 
Минков. 

Той обясни, че в 
Общинския съвет се 
внасят за разглежда-
не текущи въпроси, 
които общинските 
съветници са гласу-
вали без проблем. 
Напрежението оба-
че се появило, тъй 
като те били доста 
по-мнителни що се 
отнася до предложе-
нията, отнасящи се 
до общинските фи-
нанси. Съмнението 
му е, че вместо да се 
стопяват, задълже-
нията на Общината 
са нараснали през 
годините управление 
на настоящия кмет, 
като същевременно 
съдебни изпълните-
ли са разпродали об-
щинско имущество 
за няколко милиона 
лева. Боян Минков 
допълни, че отпор 
срещнало и желани-

ето на мнозинството 
в Общинския съвет в 
бюджета на Община-
та за 2022 година да 
бъдат предвидени 
средства за трудови 
възнаграждения на 
работещите в об-
щинската болница, 
които в продължение 
на месеци не са по-
лучавали заплати.

„Сега започваме 
да гледаме с друго 
око на добива на дър-
весина – досега гла-
сувахме тези пред-
ложения, тъй като 
смятахме, че всичко 
е нормално. Но във 
връзка с тези въпро-
си, на които не ни се 
отговаря, започваме 
да мислим, че и там 
има нещо гнило. И 
откриваме нередни 
неща. Ето в момен-
та се внася предло-
жение за добив на 
паднала дървесина, 
която била паднала 
при ледолома през 
2014 година. Добре, 
но дървесината, коя-

то е паднала тогава, 
е отдавна изгнила. И 
да не се окаже, че уж 
добиваме паднала 
дървесина, а вместо 
това се реже стоя-
ща“, посочи Минков.

„Кметът хвърля 
вината в послед-
ния месец за всичко 
лошо, което се случ-
ва, върху общински-
те съветници. И не 
може да има никаква 
комуникация повече 
между него и нас, 
затова е и нашата 
декларация да си 
подаде оставката. 
Това е единственият 
начин да продължи 
да съществува Об-
щината. С този човек 
начело повече не 
можем да работим. 
Нашата декларация 
е подписана от 11 от 
общо 13 общински 
съветници – това са 
съветници от всички-
те четири партии, ко-
ито са представени в 
местния парламент“, 
заяви Боян Минков. 

Първа акция за 
почистване на язовир 
„Огоства“ в Монтана 
се проведе на 12 фев-
руари. Инициативата 
е организирана от Ре-
гионалната инспекция 
по околната среда и 
водите – Монтана, а 
фокусът бе почиства-
не на бреговата ивица 
на язовира от изхвър-
лени и изоставени 

елементи от садково 
стопанство.

РИОСВ предприе 
тази инициатива след 
постъпили в инспек-
цията сигнали за за-
белязани изхвърлени 
и изоставени елемен-
ти от садки по брего-
вете на яз. „Огоста“ 
в посока с. Благово. 
Садките представля-
ват плаващи мрежес-

ти съоръжения със-
тоящи се от плаваща 
част, в повечето слу-
чай полиетиленови 
тръби или варели, 
рамки за закрепване-
то им и една или ня-
колко мрежи.

Набелязани са 
три участъка за по-
чистване – в района 
при стената на яз. 
„Огоста” при ляв бряг, 

след новопостроени-
те къщи в м. Семчова 
круша” – гр. Монтана 
и при с. Благово, общ. 
Монтана. В тези мес-
та е установено, че 
има и разпилени опа-
ковки от пластмасови 
бутилки. През събот-
ния ден е почистена 
една от локациите – 
тази при язовирната 
стена. Доброволците 

събраха и 40 чува-
ла с празни опаковки 
– метални кутии от 
напитки, платмасови 
опаковки, чаши и дру-
ги отпадъци от бита. 
Събраните отпадъци 
от акцията са извозе-
ни от участниците до 
места, разрешени за 
тяхното последващо 
екологосъобразно 
третиране.

При благоприятни 
атмосферни условия 
акцията ще продължи 
до окончателното по-
чистване и на остана-
лите места, визирани 
в сигналите.

РИОСВ – Монтана 
благодари на участни-
ците в първия етап за 
навременното включ-
ване в природозащит-
ната дейност. 

За допълнителни средства за общините ще настоява зам.-председателят на НС Росица Кирова
За допълнително 

целево финансиране на 
капиталовите разходи 
на общините от област 
Видин ще настоява за-
местник-председателят 
на Народното събра-
ние и народен предста-
вител от Видин Росица 
Кирова. Тя поясни, че 
предложението ще вне-
се в Парламента между 
първо и второ четене 
на проектобюджета за 
2022 г.

„Общините са не-
дофинансирани. Сред-
ствата са крайно недос-
татъчни и в голямата 

си част те ще отидат за 
покриване на текущи 
разходи, особено пред-
вид ситуацията с огро-
мните сметки за ток. 
Тази тежест понасят 
общинските предприя-
тия, детските градини, 
социалните домове, ко-
ито са на общинска из-
дръжка”, каза Кирова.

Общините от облас-
тта са заявили пред нея 
своите приоритетни ис-
кания за обекти, които 
се нуждаят от допълни-
телно финансиране от 
държавата. „За община 
Видин ще настоявам 

да се отделят средства 
за ремонт на закритата 
лекоатлетическа писта, 
където тренират пове-
че от 120 деца. Това е 
единствената спортна 
база за тренировки по 
лека атлетика, а общи-
ната не разполага с до-
пълнителни средства, 
за да извърши ремон-
та. Съоръжението е и 
база за тренировки по 
футбол през зимния 
период”, обясни Росица 
Кирова.

Освен за обновле-
ние на лекоатлетиче-
ската писта, заместник-

председателят на НС 
ще настоява и за до-
пълнителни средства 
в капиталовите разхо-
ди, които да се вложат 
в подмяна на част от 
уличното осветление с 
енергоспестяващо, ко-
ето ще помогне на Ви-
динската община при 
сметките за ел. енер-
гия.

„Друго предложе-
ние е от Ружинци, която 
е една изключително 
изрядна община и има 
много изготвени тех-
нически проекти. Ще 
внеса искане за ремонт 

на училището, защото 
трябва и държавна по-
мощ, въпреки многото 
усилия, които полага 
кметът на Ружинци с 
местната общинска 
администрация”, каза 
Кирова. 

Тя ще настоява и 
за допълнително фи-
нансиране за ремонти 
на четвъртокласната 
пътна мрежа, както на 
територията на община 
Ружинци, така и на об-
щина Ново село. Необ-
ходимост от финансова 
помощ от държавата 
има и община Чупрене 

за довършване на во-
допровода и др.

„Спряла съм се на 
проекти на общините, 
за които има техниче-
ска готовност за бърза 
реализация, ако държа-
вата окаже финансова 
помощ”, допълни Киро-
ва. По думите й всички 
общини имат необходи-
мост от допълнително 
финансиране за ремон-
ти на четвъртокласната 
пътна мрежа, която, 
поради липса на сред-
ства, на места е в доста 
окаяно състояние.
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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - 

бр. 7 понеделник -  неделя  21 - 27 февруари 2022 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – РУЖИНЦИ
На основание Решение № 192 от 23.02.2021 г. на Общински 
съвет – Ружинци и Заповед № 87/ 18.02.2022 г. на Кмета на 
община Ружинци ОБЯВЯВА на 07.03.2022 г. от 09:00 часа в 

Заседателната зала в сградата на община Ружинци повторен 
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имо-
ти – общинска собственост- земеделска земя, както следва:

1. Нива, имот с идентификатор 18486.125.5, стар номер № 125005 
в местността „Ливагето” в землището на с. Гюргич от 13,759 дка., ІX 
категория;

2. Нива, имот с идентификатор 18486.139.12, стар номер № 
139012 в местността „Ливагето” в землището на с. Гюргич от 17,597 
дка., ІX категория;

3. Нива, имот с идентификатор 18486.139.21, стар номер № 
139021 в местността „Ливагето” в землището на с. Гюргич от 37,055 
дка., ІX категория

4. Нива, имот с идентификатор 18486.221.6, стар номер № 221006 
в местността „Горно Ливаге” в землището на с. Гюргич от 36,448 дка., 
ІX категория;

5. Нива, имот с идентификатор 18486.125.7, стар номер № 125007 
в местността „Ливагето” в землището на с. Гюргич от 3,972 дка. IX ка-
тегория;

6. Нива, имот с идентификатор 18486.139.6, стар номер № 139006 
в местността „Ливагето” в землището на с. Гюргич от 11,296 дка. IX 
категория;

7. Нива, имот с идентификатор 18486.139.13, стар номер № 
139013 в местността „Ливагето” в землището на с.Гюргич от 3,998 
дка. IX категория;

8. Нива, имот с идентификатор 18486.195.8, стар номер № 195008 
в местността „Узуна” в землището на с. Гюргич от 2,990 дка. IV кате-
гория.

9. Нива, имот с идентификатор 18486.61.6, стар номер № 061006 
в местността „Генкиното” в землището на с. Гюргич от 1,298 дка. IV 
категория;

10. Нива, имот с идентификатор 18486.62.10, стар номер № 
062010 в местността „Косер/Тополите” в землището на с. Гюргич от 
6,465 дка. IX категория;

11. Нива, имот с идентификатор 18486.65.10, стар номер № 
065010 в местността „ Доле барата/Ратаяка” в землището на с. Гюр-
гич от 4,507 дка. IX категория;

12. Нива, имот с идентификатор 18486.139.14, стар номер № 
139014 в местността „Ливагето” в землището на с. Гюргич от 5,999 
дка. IX категория;

13. Нива, имот с идентификатор 18486.154.7, стар номер № 
154007 в местността „При Даньо/Дъбравата” в землището на с. Гюр-
гич от 4,113 дка. IV категория;

14. Нива, имот с идентификатор 18486.162.26, стар номер № 
162026 в местността „До село/Селски дол” в землището на с. Гюргич 
от 1.913 дка. IV категория;

15. Нива, имот с идентификатор 18486.164.28, стар номер № 
164028 в местността „Селски дол” в землището на с. Гюргич от 3,414 
дка. IV категория;

16. Нива, имот с идентификатор 18486.201.2, стар номер № 
201002 в местността „Горуняка” в землището на с. Гюргич от 3,003 
дка. X категория;

17. Нива, имот с идентификатор 18486.168.8, стар номер № 
168008 в местността „Доле барата” в землището на с. Гюргич от 2,996 
дка. IV категория;

18. Нива, имот с идентификатор 18486.65.12, стар номер № 
065012 в местността „Доле барата/Ратляка” в землището на с. Гюр-
гич от 1,997 дка., ІX категория;

19. Нива, имот с идентификатор 18486.65.14, стар номер № 
065014 в местността „Доле барата/Ратляка” в землището на с. Гюр-
гич от 2,921 дка., ІX категория;

20. Нива, имот с идентификатор 18486.139.2, стар номер № 
139002 в местността „Ливагето” в землището на с. Гюргич от 3,501 
дка. IX категория;

21. Нива, имот с идентификатор 18486.158.23, стар номер № 
158023 в местността „Дъбравата” в землището на с. Гюргич от 0,266 
дка. IV категория;

22. Нива, имот с идентификатор 18486.175.12, стар номер № 
175012 в местността „Герговски връх” в землището на с. Гюргич от 
3,006 дка., IV категория;

23. Нива, имот с идентификатор 18486.179.3, стар номер № 
179003 в местността „Шуманица” в землището на с. Гюргич от 2,001 
дка., IV категория;

24. Нива, имот с идентификатор 18486.213.10, стар номер № 
213010 в местността „Попов дел/Симеоново” в землището на с. Гюр-
гич от 3,003 дка., IV категория;

25. Нива, имот с идентификатор 18486.213.23, стар номер № 
213023 в местността „Попов дел/Симеоново” в землището на с. Гюр-
гич от 2,082 дка., IV категория;

26. Нива, имот с идентификатор 18486.233.15, стар номер № 
233015 в местността „Кленяка/Пуковица” в землището на с. Гюргич 
от 3,003 дка., ІX категория;

27. Нива, имот с идентификатор 18486.221.4, стар номер № 
221004 в местността „Горно ливаге” в землището на с. Гюргич от 
3,000 дка., ІX категория;

28. Нива, имот с идентификатор 18486.177.3, стар номер № 
177003 в местността „Герговски връх” в землището на с. Гюргич от 
1,490 дка., IV категория;

29. Нива, имот с идентификатор 18486.261.16, стар номер № 
261016 в местността „Чернополско/Коняра” в землището на с. Гюргич 
от 0,999 дка., III категория;

30. Нива, имот с идентификатор 18486.261.31, стар номер № 
261031 в местността „Чернополско/Коняра” в землището на с. Гюргич 
от 0,997 дка., III категория;

31. Нива, имот с идентификатор 18486.266.5, стар номер № 
266005 в местността „Чернополско/Коняра” в землището на с. Гюргич 
от 0,872 дка., III категория;

32. Нива, имот с идентификатор 18486.267.8, стар номер № 
267008 в местността „Чернополско/Коняра” в землището на с. Гюргич 
от 0,498 дка., III категория;

33. Нива, имот с идентификатор 18486.224.2, стар номер № 
224002 в местността „Кленяка/Ливаге” в землището на с. Гюргич от 
6,803 дка., ІX категория;

34. Нива, имот с идентификатор 18486.148.6, стар номер № 
148006 в местността „До стопански двор” в землището на с. Гюргич 
от 2,002 дка., IV категория;

35. Нива, имот с идентификатор 18486.65.1, стар номер № 65001 
в местността „Доле барата/Ратляка” в землището на с. Гюргич от 
3,006 дка., ІX категория;

36. Нива, имот с идентификатор 18486.65.6, стар номер № 065006 
в местността „Доле барата/Ратляка” в землището на с. Гюргич от 
2,004 дка., ІX категория;

37. Нива, имот с идентификатор 18486.14.21, стар номер № 
014021 в местността „Кутов дол/Мац. ливада” в землището на с. Гюр-
гич от 9,010 дка., X категория;

38. Нива, имот с идентификатор 18486.219.3, стар номер № 
219003 в местността „Кутов дол/Мац.ливада” в землището на с. Гюр-
гич от 9,543 дка., ІX категория;

39. Нива, имот с идентификатор 18486.235.3, стар номер № 
235003 в местността „Цанов мост/Трънката” в землището на с. Гюр-
гич от 4,501 дка., ІX категория;

40. Нива, имот с идентификатор 18486.235.5, стар номер № 
235005 в местността „Цанов мост/Трънката” в землището на с. Гюр-
гич от 6,986 дка., ІX категория;

41. Нива, имот с идентификатор 18486.235.6, стар номер № 
235006 в местността „Цанов мост/Трънката” в землището на с. Гюр-
гич от 7,371 дка., ІX категория

В търга може да се участва за един, два или повече имота. На-
чална тръжна цена в лева за декар, е както следва: 1. За трета и  
четвърта категория – 40 лв./декар; 2. За девета категория – 14 лв./
декар; 3. За десета категория – 12 лв./декар.

Срок на договора за наем/аренда е 5 /пет/ години, както следва: 
1.За имоти от номер 1 до 36 , влиза в сила от датата на подписването 
му; 2.За имоти от номер 37 до 41 , влиза в сила от 11.05.2022 г.

Наема за имотите се заплаща преди сключване на договора за 
наем/аренда по банков път. 

Стъпка за наддаване – 5 % от началната тръжна цена. Депозита 
за участие е в размер на 10 % от началната тръжна цена за имота/
имотите и се внася по банков път. Тръжната документация се получа-
ва в сградата на Общинска администрация Ружинци срещу внесена 
сума в размер на 5 лв. на касата на общината. Оглед на обекта да 
се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на 
Общинска администрация до 16,30 ч. на 04.03.2022 г. след предвари-
телна заявка и закупена тръжна документация.

Крайния срок за подаване на заявления за участие в търга е 
16,30 ч. на 04.03.2022 г.
За справки и информация тел. 09324 / 22-83, Община Ружинци.
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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 ре-
монтиран тристаен 
тухлен апартамент 
с площ 104 кв. м  в 
ж.к. „Бонония“ на ет. 5 
(непоследен) с таван-
ска стая (с тераса) и 
мазе, 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 триста-
ен апартамент в ж.к. 
„Вида“ на ет. 4; 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 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 Бъчваров”, 
без посредник; тел.: 
0876 099 585

Продавам триста-
ен апартамент на ет. 
6 в ж.к. „Химик“ в мно-
го добро състояние с 
обзавеждане,  тел.: 
094/600 399, 0887 381 
855

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

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

Продавам пър-
ви етаж от къща 120 
кв.м., сутерен, двор 

в ж.к. „Плиска“,  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, тре-
та категория, обра-
ботваема, цена 1000 
лева; тел.: 0897 942 
438

Продавам мезо-
нет в нова сграда в 
ж.к. „Стамболийски“, 
35 000 евро, тел.: 
094/600 399, 0887 381 
855

Продавам дворно 
място в село Покрай-
на, 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 трис-
тайни тухлени в ж.к. 
„Химик“ и кв. „Кале-
то“ на цени от 35 000 
евро; тел.: 094/600 
399, 0887 381 855

Продавам дву-
стаен апартамент в 
ж.к. „Гео Милев“, ет.7 /
последен/, за ремонт, 
цена 36 000 лева, тел. 
0896947573

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. Безплат-
ни 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, 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

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

ЖИВОТНОВЪД-
СТВО

Продавам кон 
на 10 години; тел:. 
0886015038
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се използва като „Аз 
съм, защото сме ние“. 
Така Мартин Петров 
успя да заслужи най-
ценната титла на чер-
ния континент.

Видинчанинът е 
част от световната ка-
уза Kilimanjaro for Kids 
на Lions New Voices 
Европа, Lions Global 
Action Team, като пред-
ставител на българ-

ските Лайънс клубове 
и на Асоциацията на 
Лайънс клубовете в 
България „Дистрикт 
130“, които подкрепят 
инициативата. Целта 
е набиране на сред-
ства за изграждане на 
училище за децата в 
Кения. „До финалната 
сума от 100 хил. дола-
ра остават още 9 хил. 
долара, които делят 
децата в Кения от дос-
тъп до образование. И 
ако си мислите, че Аф-
рика е далече и нищо 
не зависи от вас – не е 
така, защото „убунту“ 
значи още „Как може 
един от нас да бъде 

posts/10160006852975956) 
към всички, които обичат жи-
вотните, да подкрепят инициа-
тивата, като направят дарения 
– достатъчно е 300 души да 
дадат по 10 лв., за да се сдо-
бие и нашият град с подобна 
машина. 

Юлиян е архитект по про-
фесия, роден е във Видин, 
но в момента живее и работи 
в София. „Бях видял такива 
машини още преди пет-шест 
години в Турция и в други дър-
жави. Сега, когато подобни ма-
шини бяха поставени в Бургас 
и в София, реших, че е дошъл 
моментът да има вендинг ма-
шина за кучешка храна и във 
Видин“, каза за вестник „НИЕ“ 
Юлиян. Допълни, че акцията е 
насочена към насърчаване на 
хуманното отношение към без-
домните животни и даване на 
пример за социално отговорно 
поведение. В същото време 
инициативата има екологично 
измерение, тъй като ще до-
принесе за създаването на на-
вици за разделно изхвърляне 
на отпадъците в обществото и 
най-вече сред децата. 

Юлиян обясни, че идеята 
му е вендинг машината за ку-
чешка храна да бъде поставе-
на в Крайдунавския парк в 
района на крепостта „Баба 
Вида“, защото това е мяс-
то, което се посещава от 
хиляди туристи всяка годи-
на и е любимо за разходка 
на видинските граждани. 
Точно къде ще бъде раз-
положена машината, ще 
бъде съгласувано с Общи-
на Видин, обясни инициа-

торът на кампанията. 
„В същото време ми се иска 

тази машина да бъде поставе-
на на място, където има виде-
онаблюдение, така че да не се 
злоупотребява с нея“, посочи 
Юлиян. Затова за него е важно 
възможно най-много хора да 
се включат с дарения и така 
да се чувстват съпричастни 
към каузата. „Ако си помогнал 
лично за нещо, тогава държиш 
то да остане, чувстваш се част 
от него. Не бих искал да тър-
ся средства от фирми, вече 
се свързаха с мен и попитаха 
дали има нужда да помогнат, 
но на този етап казах, че ис-
кам 300 човека да дарят по 10 
лв. Просто искам тази маши-
на да са я взели гражданите 
и гражданите да се грижат за 
нея“, обясни той.

„Дори да се съберат повече 
от 3000 лв., остатъкът от сума-
та отново ще бъде използвана 
за закупуване на храна за ку-
чета“, подчерта Юлиян. До-
пълни, че кенчетата и пласт-
масовите бутилки ще бъдат 
рециклирани и със средствата 
от тях ще бъдат подпомогнати 
различни каузи.

Желанието му е вендинг 
машината да бъде поставена 
за Великден. 

Кампания набира дарения за поставяне във 
Видин на вендинг машина за кучешка храна

Видинчанинът Мартин Петров стана „УБУНТУ" - изкачи 
Килиманджаро и спечели сърцата на децата в Африка
Още 9000 долара и сираците в Кения ще имат училище

Ако и Вие искате да подкре-
пите кампания, можете да го 

направите с дарение: 
по банков път – IBAN 

BG81UNCR76301076721286, 
Юлиян Миков, 

чрез Revolut – http://revolut.
me/yuliya0bw0.

щастлив, докато оста-
налите са нещастни?“, 
каза Мартин на слиза-
не от Килиманджаро 
и призова всички свои 
близки хора да заста-
нат зад каузата, защо-
то децата, без значе-
ние на кой континент 
живеят, са нашето 
общо бъдеще. И вие 
можете да се включите 
тук: www.lionsclubs.org/
kiliforkids. 

Килиманджаро е 
трети пореден връх за 
последните три години, 
който Петров изкачва 

и посвещава на бла-
готворителна кауза. 
През 2021 г. той развя 
знамето на национал-
ната кауза „България 
срещу диабета“ от „по-
крива“ на Европа, след 
като покори кавказ-
кия първенец Елбрус 
(5642 м), Само година 
по-рано той покори 
и най-смъртоносния 

връх на стария конти-
нент – Монблан (4810 
м) в Алпите. Мартин 
Петров е носител на 
специалния приз на 
името на алпиниста 
Атанас Скатов, връчен 
му от Туристическо 
дружество „Бонония“.

Снимки: личен 
архив


