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Четете на стр. 2

УВАЖАЕМИ 
ЖИТЕЛИ НА 

ОБЛАСТ ВИДИН,
Приемете сър-

дечните ми поз-
дравления по слу-

чай Националния празник на 
Република България - 3 март!

На днешния ден отбелязваме 144 години от 
Освобождението на България от османско вла-
дичество и се прекланяме пред подвига на хи-
лядите знайни и незнайни герои, жертвали се за 
свободата на родината ни.

Освобождението е ка-
уза на цял един народ и 
ние сме длъжни да пазим 
и отстояваме свободата 
си, като една от най-ви-
сшите човешки ценности. 

Днес, повече от всякога трябва да помним ге-
роичните постъпки и непреклонен дух на всички 
загинали в името на България, защото тяхната 
жертва е била заради всички нас – за нашето 
свободно настояще.

Нека отбележим 3 март с чувство на гордост, 
нека с делата си докажем, че сме силен народ - 
горд с миналото си и отговорен към бъдещето.

Честит празник, българи!
С уважение,

ЛЮБЕН ИВАНОВ
Областен управител на област Видин

Автомобилни състезания ще се проведат под па-
тронажа на областния управител Любен Иванов

От 14 март започва подписване 
на договори с одобрените за 

нови отоплителни уреди
Покани за подписване на договори 
ще получат близо 3000 заявите-
ли, одобрени по първата покана

Богат спортен календар в 
община Ружинци през 2022 г.

Сдружение 
„Активно общество“

Честит Национален 
празник – 3 март!

Изминаха почти 
144 години от деня, 
в който България 
става свободна. И 
до днес 3 март е 
ден на признател-

ност, който ни напомня високата цена на 
тази свобода. Неговото отбелязване е на-
чин да запазим националното си наслед-
ство и да бъдем отговорни за бъдещето 
на България. Начин да покажем, че не сме 
забравили подвига на героите и продължа-
ваме делото им – да утвърждаваме свобо-
дата като висша ценност и да градим усто-
ите на демокрацията и държавността! 

Нека помним, нека бъдем 
единни и носим в сърцата си 

гордия български дух!

Съдия Илия Илиев официално встъпи в длъж-
ност като председател на Окръжен съд – Видин

Четете на стр. 3

Община Видин оспорва твърденията на областния управител 
във връзка с общинския имот в землището на с. Бела Рада

Уважаеми 
жители на община 

Видин,
На 3 март отбе-

лязваме 144 години 
от Освобождението на 

България. На тази дата през 1878 
г. е подпи-
сан Санстефанският ми-
рен договор, а българският 
народ възкръсва за втори, 
свободен живот. 3 март е 
част от онази поредица 

величави, драматични и нерядко трагични събития 
в историята на българската държавност, които ни 
правят такива, каквито сме днес. Нека посрещнем 
Националния празник достойно и със самочувствие. 
И да помним, че 3 март е ден на гордост, но и ден, 
който ни задължава – да предадем на поколенията 
завета да тачат, съхраняват и обичат Родината си, 
да градят с разум и сърце, отговорно и вдъхновено 
своя нов и по-добър свят, за да бъде в сигурни ръце 
бъдещето на Видин и България.
Бъдете здрави и с гордост носете името българи!

Честит празник! 
Генади Велков

Председател на ОбС – Видин 

През 2022 годи-
на Община Ружин-
ци ще финансира 
провеждането на 
редица спортни 
мероприятия. Ор-
ганизирането на 
р аз н о о б р аз н и те 
спортни прояви е 
в изпълнение на 

тазгодишния Об-
щински план за 
младежта. „През 
последните годи-
ни създадохме чу-
десни условия за 
практикуване на 
спорт в общината, 

От 14 март започ-
ва подписването на 
договори с кандида-
тите за получаване 
на нови екологични 
отоплителни уреди, 
одобрени при пър-
вата покана за наби-
ране на заявления. 
Това беше съобщено 
на проведената на 21 
февруари пресконфе-
ренция по проект „По-
добряване качеството 
на атмосферния въз-
дух в община Видин“, 
финансиран от Опе-

През месец юли на 
летището край с. Ино-
во ще се проведе ра-
ликрос „Видин“, II-ри 
кръг от националния 
шампионат. Спортно-
то събитие ще бъде 
под патронажа на об-
ластния управител 
Любен Иванов. Това 

Уважаеми жители 
на Община Видин,
На датата 3 март 

преди 144 години Бълга-
рия посреща дълго жа-
дуваната свобода, след 

петвековното османско 
владичество. Обръщаме лице към 
подвига на хилядите герои, дали жи-
вота си за освобождението на Отечест-
вото. Прекланяме се пред саможертвата на българските 
опълченци, руските, румънските, финландските воини, 
които загиват, за да може страната ни да тръгне по пътя 

на своята независимост. 
Повече от всякога, на 

този свят ден осъзнаваме 
идеята за единството, об-

щата воля и стремежа народите да живея заедно, в 
мир и разбирателство. Защото предизвикателствата, 
пред които се изправя човечеството, недвусмислено 
ни показват колко е важна идеята за обединение.

Нека отдадем заслуженото на нашите предци, по-
жертвали най-скъпото, за да пребъде България! Нека 
оставим в паметта на децата си уроците за онези 
славни времена от нашата история!

Пожелавам Ви да бъдете здрави, сплотени, 
вдъхновени за бъдещето, изпълнени с любов и 
преданост към Отечеството! 

Д-р Цветан Ценков
Кмет на Община Видин 
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ративна програма 
„Околна среда“ 2014 
– 2020 г. Участие в 
пресконференцията 
взеха Десислава То-
дорова, заместник-
кмет по европейски 
политики и инвести-
ции, инж. Румен Ли-
лов, началник отдел 
„Устройство на те-
риторията“ в общин-
ската администра-
ция и ръководител 
на проекта и Теодо-
ра Вълчева, юрист в 
екипа на проекта.

„Дейностите вър-
вят изцяло съглас-
но план-графика, 
одобрен от Упра-
вляващия орган и 
няма закъснение“, 
заяви в началото на 
пресконференцията 
зам.-кметът Тодо-
рова. Тя увери, че и 
занапред граждани-
те на Общината ще 
бъдат своевремен-
но информирани за 
всеки етап. 

Изготвен е пред-
варителен график по 
дни и часове, в кои-
то одобрените при 
първата покана соб-

ственици ще бъдат 
поканени за подпис-
ване на договорите, 
съобщи инж. Лилов. 
До 14 март служи-
тели на Общината 
ще прозвъняват на 
всички граждани, за 
да ги информират 
за кога е насрочено 
подписването. Още 
през миналата сед-
мица е започнало и 
предварителното по-
пълване на данните 
на заявителите в 
договорите. Самото 
подписване ще стар-
тира на 14 март и се 
очаква да приключи 
до 4 април. То ще се 
извършва в две по-
мещения, разполо-
жени на партерния 
етаж в сградата на 
общинската адми-
нистрация (до про-
пуска). Екипите ще 
включват и юристи, 
които при необходи-
мост ще консултират 
гражданите. 

На интернет стра-
ницата на Община 
Видин, в раздел „На 
фокус“, e публику-
ван графикът, в кой-
то фигурират номе-
рът на съответното 

заявление, датата 
и часът за подпис-
ване на договора. 
Графикът ще бъде 
поставен и на входа 
на Общината, както 
и пред Центъра за 
а д м и н и с т р ат и в н о 
обслужване. „Ако 
конкретният ден и 
час не са удобни за 
някои от граждани-
те, има възможност 
за промяна, но на-
шият призив е да 
се спазва графикът, 
тъй като все пак ста-
ва въпрос за близо 
3000 заявители“, по-
сочи зам.-кметът Де-
сислава Тодорова.

Инж. Румен Ли-
лов допълни още, 
че в момента се 
извършват обходи 
на място в дома-
кинствата на канди-
датите, преминали 
административния 
етап на проверка по 
втората покана за 
набиране на заявле-
ния. Те ще завършат 
в началото на март, 
след което ще се 
пристъпи към оцен-
ка на заявленията и 
точкуване въз осно-
ва на предварително 

обявените критерии. 
Във връзка с по-

стъпили запитвания 
от граждани, жела-
ещи да се откажат 
от участие в проек-
та, инж. Лилов по-
сочи, че те ще имат 
възможно да под-
пишат декларация 
за отказ. Това може 
да стане на място 
в помещенията на 
партерния етаж или 
чрез подаването на 
декларация в свобо-
ден текст в Центъра 
за административно 
обслужване на Об-
щината. 

Зам.-кметът Де-
сислава Тодорова 
обясни, че ще има 
резервен списък, 
така че няма да се 
наложи обявяване 
на трета покана за 
набиране на заяв-
ления. „По предва-
рителни данни, по 
втората покана ще 
бъдат класирани 
най-малко 100-150 
кандидати, а общо 
заявителите, успеш-
но преминали адми-
нистративния етап 
на оценка, са около 
900“, каза тя. След 

избор на изпълни-
тели ще стане ясно 
колко точно дома-
кинства от резерв-
ния списък ще бъдат 
класирани.

В отговор на жур-
налистически въпрос 
Тодорова напомни, 
че обществената 
поръчка за избор на 
изпълнител за де-
монтаж, доставка и 
монтаж на отопли-
телните уреди е обя-
вена на 9 февруари, 
а срокът за получа-
ване на оферти е до 
14 март. Тя  отбеля-
за, че документаци-
ята за процедурата 
е била изтеглена 
от Агенцията за об-
ществени поръчки 
за предварителен 
контрол, след което 
е дадено положи-
телно становище за 
законосъобразност. 

По утвърдения 
план-график подмя-
ната на отоплителни-
те уреди във видин-
ските домакинства 
трябва да стартира 
през месец май. То-
дорова призна оба-
че, че спазването 
на този срок зависи 

от това кога ще при-
ключи обществена-
та поръчка за избор 
на изпълнители. По 
нейните думи, око-
ло месец-два ще са 
нужни на комисията 
за преглеждане на 
получените оферти 
в тръжната проце-
дура. Това означава, 
че реално през ме-
сец май би трябва-
ло да има решение 
за избрани изпъл-
нители. Евентуални 
обжалвания обаче 
е възможно допъл-
нително да заба-
вят процеса. Освен 
това от Общината 
напомнят, че става 
въпрос за подмяна 
на отоплителните 
уреди в около 3000 
домакинства и това 
са само одобрените 
по първата покана. 
Така дори и при из-
брани изпълнители 
реалният процес на 
демонтаж на старите 
отоплителни уреди и 
доставката и монта-
жа на новите еколо-
гични отоплителни 
устройства ще се из-
вършва поетапно. 

Община Видин оспорва твърденията на областния управител 
във връзка с общинския имот в землището на с. Бела Рада

От 14 март започва подписване на договори с одобрените за нови отоплителни уреди

Кметът на Общи-
на Видин д-р Цветан 
Ценков е изпратил 
писмо до министър-
председателя Кирил 
Петков и вицепремие-
ра и министър на окол-
ната среда и водите 
Борислав Сандов „по 
повод разпростране-
но прессъобщение 
на областния управи-
тел на Видин от 16.02 
2022 г., с което се 
уронва авторитета на 
кмета на Общината и 
се отправят неверни и 
неподкрепени с дока-
зателства твърдения 
във връзка с незако-
нен добив на инертен 
материал в имот об-
щинска собственост, 
отдаден под наем 
на „НИВЕЛ СТРОЙ“ 
ЕООД“. Това се съ-
общава в позиция на 
Община Видин, раз-
пространена до ме-

диите.
Повод е прессъоб-

щението от областна-
та администрация от 
миналата седмица, 
в което се съобщава 
осъществена провер-
ка от комисия, сфор-
мирана със заповед 
на директора на Ре-
гионалната инспекция 
по околната среда и 
водите – Монтана, 
при която е устано-
вено „извършване на 
добивни дейности на 
варовик в имот, об-
щинска частна соб-
ственост, насипване 
с камък на имот, дър-
жавна собственост 
и нарушена прово-
димост на дере, ляв 
приток на река Бело-
радска“. 

В становището на 
Община Видин се при-
помня, че в прессъоб-
щението от Областна-

та управа се твърди, 
че „добиването на 
изкопния материал е 
ставало със знанието 
на Кмета на Община 
Видин“. Тези думи д-р 
Ценков определя като 
клевета, подчертават 
от общинската адми-
нистрация.

В писмото на д-р 
Ценков до премиера 
Петков и вицепремие-
ра Сандов се посочва 
още, че на проверката 
не е присъствал уп-
равителят на друже-
ството и същият не би 
могъл да декларира, 
че ръководената от 
него фирма е извърш-
вала незаконен добив 
на инертен матери-
ал и то със знанието 
на видинския кмет. 
Напротив – фирмата 
твърди, че не извърш-
ва нарушение, което 
става ясно от писмо, 

получено в Общината 
на 18.02.2022 г. (виж 
факсимилето).

От Общината до-
пълват, че кметът 
също така е припом-
нил, че цел на про-
верката на областния 
управител е държа-
вен имот, а в прессъ-
общението се комен-
тира общински имот 
и облигационни отно-
шения между фирма-
строител на участък 
от новия скоростен 
път и Община Видин. 
„Не е ясно дали об-
ластният управител 
не е превишил пра-
вомощията си, още 
повече че от протоко-
ла е видно, че доку-
менти ще се събират 
отсега-нататък“, се 
посочва в тази връзка 
в писмото до Кирил 
Петков и Борислав 
Сандов. „За съжале-

ние, тези действия на 
областния управител 
ще доведат за поре-
ден път до блокиране 
на важни за Община 
Видин дейности. До 
изясняване на случая 
Общината няма да 
получи като дарение 
изрязан асфалт, до-
ставен от фирмата, за 
да се ремонтират ули-
ците на град Дунавци 
и селата Бела Рада, 
Новоселци, Градец, 
Търняне, Динковица и 
Слана Бара. А потър-
певши ще бъдат жите-
лите на тези населени 
места“, се отбелязва 
още в писмото.

От Общинската 
администрация съоб-
щават, че тъй като в 
прессъобщението на 
областния управител 
се говори за „данни“, 
които не са приложени 
към протокола от про-

верката, д-р Ценков е 
настоял съответните 
министерства, имащи 
отношение към слу-
чая, да предоставят 
на Община Видин 
евентуални преписки 
и документи, доказва-
щи наличие на нару-
шение на действащия 
договор между Об-
щината и фирма “НИ-
ВЕЛ СТРОЙ” ЕООД. 
Кметът е допълнил, 
че е силно обезпоко-
ен от всичко, което 
би могло да попречи 
на строителството на 
магистралата. От об-
щинската пресслужба 
посочиха, че затова 
д-р Ценков разчита 
на намесата на пре-
миера Кирил Петков 
за изясняване на 
случая, както и за 
прекратяване на кон-
фронтацията с мест-
ната власт. 
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съобщиха от прес-
центъра на областна-
та управа.

Областният уп-
равител е поел анга-
жимент да подкрепи 
развитието на авто-
мобилния спорт във 
Видин, след среща с 
председателя на АСК 
„Жико – моторспорт“ 
Иван Иванов. В рам-
ките на приемния  ден 
на областния управи-
тел, председателят 
на АСК е представил 
пред Любен Иванов 

спортния календар на 
клуба. От областната 
администрация обя-
виха, че с подкрепа-
та на Любен Иванов 
на 1 май, отново на 
летището край село 
Иново, ще се проведе 
авто шоу - тайм атак, 
дрифт такси и рали 
такси. С тези прояви 
ще бъде открит сезо-
нът за автомобилния 
спорт. Спортното съ-
битие ще е под над-
слов „Да спрем вой-
ната по пътищата“.

На 20 август ще 
е стартът на рали 

спринт „Грамада – 
Божурица“, с домакин 
Община Грамада.

Автомобилният 
сезон ше бъде за-
крит на 26 октомври, 
празника на Видин, 
с последния кръг на 
националния шампи-
онат по раликрос.

„Срещнах разби-
ране и пълна подкре-
па от страна на об-
ластния управител. 
Това е една наисти-
на добра новина за 
всички любители на 
автомобилния спорт. 
Спорт, в който Ви-

дин има своите де-
сетилетни традиции. 
След като миналата 
година община Видин 
оттегли подкрепата 
си и състезанията 
бяха отменени някол-
ко дни преди старта, 
сега мога да кажа - 
раликрос „Видин“ се 
завръща в национал-
ния календар на бъл-
гарския автомобилен 
спорт“, е заявил след 
срещата с областния 
управител председа-
телят на АСК „Жико 
– моторспорт“ Иван 
Иванов.

с изграждането 
на нов физкул-
турен салон в 
Ружинци и две 
открити спорт-
ни площадки 
в Бело поле и 
Ружинци; раз-
полагаме и с 
два спортни 
комплекса към 
стадионите в 

Съдия Илия Илиев офи-
циално встъпи в длъж-
ност като председател 

на Окръжен съд – Видин

Богат спортен календар в община Ружинци през 2022 г.

Автомобилни състезания ще се проведат под па-
тронажа на областния управител Любен Иванов

На 22 февруари 
съдия Илия Илиев 
официално е встъ-
пил в длъжност 
като администра-
тивен ръководител-
председател на Ок-
ръжен съд – Видин. 
На кратка церемо-
ния председате-
лят на Апелативен 
съд-София съдия 
Даниела Дончева е 
подписала и връчи-
ла акта за встъпва-
нето в длъжност на 
съдия Илиев. 

М а г и с т р а т ъ т 
беше единодушно 
избран от Съдий-
ската колегия на 
Висшия съдебен 
съвет с Решение от 
8 февруари 2022 г. 
Кандидатурата на 
съдия Илиев беше 

категорично под-
крепена и от Об-
щото събрание на 
съдиите в Окръжен 
съд – Видин. 

Съдия Илиев е с 
най-висок ранг „съ-
дия във ВКС и ВАС“ 
и с над 30 години 
п р о ф е с и о н а л е н 
опит в органите на 
съдебната власт.

Задълженията 
си като председа-
тел на Окръжен 
съд – Видин съдия 
Илиев поема с ам-
бицията да запази 
и доразвие създа-
дените до момен-
та добри практики, 
като целите и мер-
ките за постигането 
им е представил в 
концепцията си за 
развитие на съда.

Спортен календар на Община Ружинци 2022 г.
Месец март
1. Общински мартенски турнир (1 март 2022 г.) по шах за ученици 

в 3 възрастови групи: 1-4 клас; 5-7 клас; 8-12 клас
Месец април
1. Общинско великденско състезание по волейбол с една възрас-

това група 7-12 клас.
Записвания при директорите на училища до 11 април 2022 г.
Месец май – 17 май Ден на българския спорт
1. Общински турнир по Футбол на малки врати в три възрастови 

групи: 1-4 клас; 5-7 клас; 8-12 клас
2. Общински турнир по тенис на маса в три възрастови групи: 1-4 

клас; 5-7 клас; 8-12 клас
Записвания при директорите на училища до 3 май 2022 г.
Месец юни
1 юни - Общинско състезание по Подвижни игри (1-4 клас) 
Записвания при директорите на училища до 17 май 2022 г.
Общински турнир по плажен волейбол по двойки
Записвания при директорите на училища до 1 юни 2022 г. 
Месец септември
Общинско състезание по Подвижни игри (1-4 клас) 
Месец октомври
Общински турнир по Футбол на малки врати в три възрастови гру-

пи: 1-4 клас; 5-7 клас; 8-12 клас
Месец ноември
Общинско състезание по волейбол с една възрастова група 7-12 

клас.
Общински турнир по шах за ученици в 3 възрастови групи: 1-4 

клас; 5-7 клас; 8-12 клас
Месец декември
Общински турнир по тенис на маса в три възрастови групи: 1-4 

клас; 5-7 клас; 8-12 клас

Дреновец и Ру-
жинци. Орга-
низирането на 
спортни прояви 
сред ученици-
те и младежите 
е приоритет в 
работата на об-
щинската адми-
нистрация. Ре-
ализирането на 
масови спортни 
дейности за ус-
тойчиво включ-
ване на деца и 

младежи, с оглед 
подобряване фи-
зическата им деес-
пособност, спорт-
н о - т е х н и ч е с к и т е 
умения и създаване 
на мотивация за 
спортно развитие 
е основната цел на 
Програмата“, под-
черта кметът на 
община Ружинци 
Александър Алек-
сандров. 

Той съобщи, че 
е утвърдил спорт-
ните мероприятия 
за деца и младежи, 
които ще се финан-
сират през 2022 г. и 
се включват в об-
щинския спортен 
календар. В тради-
ционните спортни 
прояви, каквито са 
например футбол-
ните турнири, пък 
ще участват и деца 
от 1 до 8 клас, обу-
чаващи се в трите 
училища на терито-
рията на Ружинска 
община. 
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Уважаеми жители на 
община Чупрене, 

Щастлив съм от възможност-
та да Ви поздравя по случай най-
българския празник – 3 март. След 

броени дни ще отбележим 
144 години от Освобож-
дението. Отново ще 
поднесем венци и цветя 
пред паметниците на героите на бъл-
гарското Освобождение и ще отдадем 
почит чела пред подвига им.

Нека с високо вдигнати чела и със за-
служено чувство на национална гордост 

отбележим този свят за всеки българин празник. Нека с плам раз-
кажем на децата и внуците си за подвизите на българските възро-
жденци, опълченци и строители на съвременна България!

Честит 3 март!
Анжело Добричов

Кмет на община Чупрене

Уважаеми жители на 
община Кула, 

Уважаеми кулчани, 
Радостен съм да Ви поздравя с най-

българския празник – 3 март, деня, в кой-
то честваме Освобож-
дението на България! 
Пет века народът ни 
чака този момент, а 
пътят към свободата е труден и 
кървав. Но нашите предци не се пре-
дават и с делата си показват, че 
българският народ е непоколебим и 

непримирим. 
Нека помним, че сме потомци на велики българи и да възпи-

таваме младото поколение в патриотизъм и почит към паметта на 
героите, в обич към България и към родната Кулска община!

Честит 3 март!
Владимир Владимиров

Кмет на община Кула

Уважаеми жители на 
община Ново село, 

За мен е чест и радост да Ви поз-
дравя по случай Националния праз-
ник на България – 3 март. На тази 
дата преди 144 години се подписва 
Санстефанският мирен договор, а 

народът ни се ос-
вобождава от робските окови. И до 
днес на тази дата отдаваме почит 
на знайните и незнайни герои, за-
гинали в името на свободата и на 
своята Родина и си спомняме заве-
тите им за обединение в името на 
свята кауза. 

Днес ние сме призвани да докажем, че помним и следваме този 
урок, като заедно градим нашето общо свободно бъдеще в родната 
община Ново село!

Честит Ден на Освобождението!
Георги Стоенелов

Кмет на община Ново село

144 години изминаха от онзи 3 
март 1878 г., който бележи вододелен 
момент в българската история. И до 
днес 3 март – Националният празник 
на България, е ден, който ни сплотя-
ва и извисява още повече, защото ние, 

българите, сме носители на 
гордо и пречистено с болка 
национално самочувствие! Защото във ве-
ните ни кипи една и съща кръв, като тази 
на нашите предци - хайдути и борци – ре-
волюционери!

Уважаеми жители на 
община Ружинци, 

Нека съхраним винаги у нас жива исто-
рическата памет за вековете робство и подвизите проправили пътя 
към свободата!

Честит 3 март!
Александър Александров
Кмет на община Ружинци

Видински джипита и фармацевти с предложения относно 
електронната рецептурна книжка и електронната рецепта

Темата е обсъдена на среща, инициирана от директора на РЗОК - Видин д-р Владимир Вълчев
Директорът на 

Районната здравноо-
сигурителна каса във 
Видин д-р Владимир 
Вълчев е инициирал 
среща с председате-
ля на регионалната 
структура на Нацио-
налното сдружение 
на общопрактику-
ващите лекари д-р 
Емил Мушанов и 
председателя на ре-
гионалната колегия 
на Българския фар-
мацевтичен съюз 
магистър-фармацевт 
Николай Тодоров. 
От пресцентъра на 
РЗОК съобщиха, че 
повод за срещата са 
сигнали и въпроси от 
здравноосигурени па-
циенти в приемната 
на Районната здрав-

ноосигурителна каса 
– необходима ли е 
рецептурна книжка 
на хартиен носител 
при отпускане на ле-
карствен продукт или 
медицинско изделие 
в аптека, която има 
сключен договор с 
Касата. На срещата 
са се посочили кон-
кретни проблеми, 
които все още се 
срещат при работата 
с електронна рецеп-
турна книжка и елек-
тронна рецепта.

Варирането на 
дозата и датата на 
последното отпус-
кане на лекарстве-
ния продукт са сред 
най-открояващите се 
притеснения на част 
от фармацевтите. В 

тази връзка Найден 
Тодоров е отпра-
вил предложението 
в електронната ре-
цептурна книжка да 
се добави възмож-
ността да се въвеж-
да информация за 
конкретните дози на 
всеки лекарствен 
продукт и датите, на 
които личният лекар 
ги е променил. Пред-
седателят на регио-
налната колегия на 
Българския фарма-
цевтичен съюз е под-
чертал, че в аптека 
не се изисква рецеп-
турна книжка на ма-
териален (хартиен) 
носител от здравноо-
сигурен пациент. 

На срещата е 
била обменена по-

лезна за пациентите 
информация между 
РЗОК – Видин и съ-
словните организа-
ции на местно ниво, 
като за всички учас-
тници се е изяснило 
откъде идват труд-
ностите при отпуска-
нето на лекарствен 
продукт, частично 
или изцяло заплатен 
от НЗОК, в аптека, 
договорен партньор 
на видинската здрав-
ноосигурителна каса. 
В качеството си на 
председател на ре-
гионалната струк-
тура на съсловната 
организация на фар-
мацевтите Найден 
Тодоров е обобщил в 
анализ предварител-
но направено про-

учване сред фарма-
цевти във видински 
аптеки. Анализът е 
направен от гледна 
точка на програмни-
те продукти, които се 
използват в аптеките, 
за да се видят елек-
тронната рецептурна 
книжка и съответно 
електронната рецеп-
та. От името на об-
щопрактикуващите 
лекари, д-р Емил Му-
шанов е подчертал 
колко е важно пред-
ставители на съслов-
ните организации 
да вземат участие в 
самия процес по тех-
ническото оформя-
не на електронната 
рецептурна книжка 
и електронната ре-
цепта. Така личните 

лекари, които назна-
чават лекарствените 
продукти и магистър-
фармацевтите, които 
ги отпускат в апте-
ките, имат реалната 
възможност да по-
сочат необходимите 
им реквизити и това, 
което на етапа им 
липсва, за да рабо-
тят без притеснения 
със здравноосигуре-
ните пациенти. 

Анализът и пред-
ложенията, които са 
направени на среща-
та, са предоставени 
на национално ниво, 
за да се вземат пред-
вид при технически 
корекции и промени 
в информационната 
система, уточниха от 
РЗОК – Видин.

Уважаеми жители на 
община Чупрене, 

Щастлив съм от възможност-
та да Ви поздравя по случай най-
българския празник – 3 март. След 

броени дни ще отбележим 
144 години от Освобож-
дението. Отново ще 
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пред паметниците на героите на бъл-
гарското Освобождение и ще отдадем 
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та да Ви поздравя по случай най-
българския празник – 3 март. След 

броени дни ще отбележим 
144 години от Освобож-
дението. Отново ще 
поднесем венци и цветя 
пред паметниците на героите на бъл-
гарското Освобождение и ще отдадем 
почит чела пред подвига им.

Нека с високо вдигнати чела и със за-
служено чувство на национална гордост 

отбележим този свят за всеки българин празник. Нека с плам раз-
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Нека помним, че сме потомци на велики българи и да възпи-

Уважаеми жители на 
община Кула, 

Уважаеми кулчани, 
Радостен съм да Ви поздравя с най-

българския празник – 3 март, деня, в кой-
то честваме Освобож-
дението на България! 
Пет века народът ни 
чака този момент, а 
пътят към свободата е труден и 
кървав. Но нашите предци не се пре-
дават и с делата си показват, че 
българският народ е непоколебим и 

непримирим.
Нека помним, че сме потомци на велики българи и да възпи-

Уважаеми жители на 
община Ново село, 

За мен е чест и радост да Ви поз-
дравя по случай Националния праз-
ник на България – 3 март. На тази 
дата преди 144 години се подписва 
Санстефанският мирен договор, а 

народът ни се ос-
вобождава от робските окови. И до 
днес на тази дата отдаваме почит 
на знайните и незнайни герои, за-
гинали в името на свободата и на 
своята Родина и си спомняме заве-
тите им за обединение в името на 

144 години изминаха от онзи 3 
март 1878 г., който бележи вододелен 
момент в българската история. И до 
днес 3 март – Националният празник 
на България, е ден, който ни сплотя-
ва и извисява още повече, защото ние, 

българите, сме носители на 
гордо и пречистено с болка 
национално самочувствие! Защото във ве-
ните ни кипи една и съща кръв, като тази 
на нашите предци - хайдути и борци – ре-
волюционери!
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 Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване 
за продажба на недвижим имот - гараж, частна общинска собстве-
ност, находящ се в гр. Видин,  Южна промишлена зона /триъгъл-
ника/, с идентификатор 10971.510.224.6 по Кадастрална карта и 
кадастралните регистри на град Видин, съгласно Акт за общинска 
собственост №4285/15.03.2021г., със застроена площ 24 кв.м, при 
начална тръжна цена 3 800,00 лв  /три хиляди и осемстотин/ лева.

Търгът ще се проведе на 17.03.2022г. от 9,30 часа  в админи-
стративната сграда на Община Видин, Медиен център, партерен 
етаж, пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкурсите и придружаващите го доку-
менти се подават в срок до  16.03.2022г. до 17,00 часа  в гр.Видин,  
Административната сграда на Община Видин, пл.“Бдинци“ №2, ет.1 
- „Център за информационно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се закупува в срок до 16.03.2022г. 
до 16,30 часа от административната сграда на Община Видин, пл. 
„Бдинци“ №2, ет.7, ст.4. Цена на документацията – 40.00 /четириде-
сет/ лева без ДДС.

Време и начин за оглед - всеки работен ден от 8,30 часа до 
17,00 часа.

Депозит за участие в търга – 380,00 лв /триста и осемдесет/ 
лева,  внесени в срок до 16.03.2022г. до 16,30 часа  по сметка на 
Община Видин IBAN: BG53STSA93003300046030, BIC: STSABGSF 
на “Банка ДСК” ЕАД.

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.

•   В същия срок спечелилия търга участник е длъжен да 
заплати и сума,   представляваща 2,5% данък, съгласно чл.47, ал.2 
от ЗМДТ. 

Тел. за справки: 094 609/417

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване 
за продажба на недвижим имот- гараж, частна общинска собстве-
ност, находящ се в гр. Видин, Южна промишлена зона /триъгъл-
ника/, с идентификатор 10971.510.224.8 по Кадастрална карта и 
кадастралните регистри на град Видин, съгласно Акт за общинска 
собственост №4287/15.03.2021г., със застроена площ 24 кв.м,  при 
начална тръжна цена 3 600,00 лв /три хиляди и шестстотин/ лева.

Търгът ще се проведе на 17.03.2022г. от 10,00 часа  в адми-
нистративната сграда на Община Видин, Медиен център, партерен 
етаж, пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкурсите и придружаващите го доку-
менти се подават в срок до  16.03.2022г. до 17,00 часа  в гр.Видин,  
Административната сграда на Община Видин, пл.“Бдинци“ №2, ет.1 
- „Център за информационно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се закупува в срок до 16.03.2022г. 
до 16,30 часа от административната сграда на Община Видин, пл. 
„Бдинци“ №2, ет.7, ст.4. Цена на документацията – 40.00 /четириде-
сет/ лева без ДДС.

Време и начин за оглед - всеки работен ден от 8,30 часа до 
17,00 часа.

Депозит за участие в търга – 360,00 лв /триста и шестдесет/ 
лева,  внесени в срок до 16.03.2022г. до 16,30 часа  по сметка на 
Община Видин IBAN: BG53STSA93003300046030, BIC: STSABGSF 
на “Банка ДСК” ЕАД.

 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.

•   В същия срок спечелилия търга участник е длъжен да 
заплати и сума,   представляваща 2,5% данък, съгласно чл.47, ал.2 
от ЗМДТ. 

Тел. за справки: 094 609/417

 Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване 
за продажба на недвижим имот - гараж, частна общинска собстве-
ност, находящ се в гр. Видин, Южна промишлена зона /триъгъл-
ника/, с идентификатор 10971.510.225.6 по Кадастрална карта и 
кадастралните регистри на град Видин, съгласно Акт за общинска 
собственост №4297/15.03.2021г., със застроена площ 24 кв.м, при 
начална тръжна цена 3 800,00 лв /три хиляди и осемстотин/ лева.

Търгът ще се проведе на 17.03.2022г. от 10,30 часа  в адми-
нистративната сграда на Община Видин, Медиен център, партерен 
етаж, пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкурсите и придружаващите го доку-
менти се подават в срок до  16.03.2022г. до 17,00 часа  в гр.Видин,  
Административната сграда на Община Видин, пл.“Бдинци“ №2, ет.1 
- „Център за информационно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се закупува в срок до 16.03.2022г. 
до 16,30 часа от административната сграда на Община Видин, пл. 
„Бдинци“ №2, ет.7, ст.4. Цена на документацията – 40.00 /четириде-
сет/ лева без ДДС.

Време и начин за оглед - всеки работен ден от 8,30 часа до 
17,00 часа.

Депозит за участие в търга – 380,00 лв /триста и осемдесет/ 
лева,  внесени в срок до 16.03.2022г. до 16,30 часа  по сметка на 
Община Видин IBAN: BG53STSA93003300046030, BIC: STSABGSF 
на “Банка ДСК” ЕАД.

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.

•   В същия срок спечелилия търга участник е длъжен да 
заплати и сума,   представляваща 2,5% данък, съгласно чл.47, ал.2 
от ЗМДТ. 

Тел. за справки: 094 609/417

 Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддава-
не за продажба на недвижим имот - гараж, частна общинска соб-
ственост, находящ се в гр. Видин, Южна промишлена зона /триъ-
гълника/, с идентификатор 10971.510.225.7 по Кадастрална карта 
и кадастралните регистри на град Видин, съгласно Акт за общин-
ска собственост №4298/15.03.2021г., със застроена площ 24 кв.м, 
при начална тръжна цена 3 800,00 лв    /три хиляди и осемстотин/ 
лева.

Търгът ще се проведе на 17.03.2022г. от 10,45 часа  в адми-
нистративната сграда на Община Видин, Медиен център, партерен 
етаж, пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкурсите и придружаващите го доку-
менти се подават в срок до  16.03.2022г. до 17,00 часа  в гр.Видин,  
Административната сграда на Община Видин, пл.“Бдинци“ №2, ет.1 
- „Център за информационно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се закупува в срок до 16.03.2022г. 
до 16,30 часа от административната сграда на Община Видин, пл. 
„Бдинци“ №2, ет.7, ст.4. Цена на документацията – 40.00 /четириде-
сет/ лева без ДДС.

Време и начин за оглед - всеки работен ден от 8,30 часа до 
17,00 часа.

Депозит за участие в търга – 380,00 /триста и осемдесет/ лева,  
внесени в срок до 16.03.2022г. до 16,30 часа  по сметка на Община 
Видин IBAN: BG53STSA93003300046030, BIC: STSABGSF на “Банка 
ДСК” ЕАД.

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.

•   В същия срок спечелилия търга участник е длъжен да за-
плати и сума,   представляваща 2,5% данък, съгласно чл.47, ал.2 от 
ЗМДТ. 

Тел. за справки: 094 609/417
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 Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване 
за продажба на недвижим имот- гараж, частна общинска собстве-
ност, находящ се в гр. Видин , Южна промишлена зона /триъгълни-
ка/, с идентификатор 10971.510.225.8 по Кадастрална карта на град 
Видин, съгласно Акт за общинска собственост №4299/15.03.2021г., 
със застроена площ 24 кв.м, при начална тръжна цена 3 800,00 лв 
/три хиляди и осемстотин/ лева .

Търгът ще се проведе на 17.03.2022г. от 11,00 часа  в админи-
стративната сграда на Община Видин, Медиен център, партерен 
етаж, пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкурсите и придружаващите го доку-
менти се подават в срок до  16.03.2022г. до 17,00 часа  в гр.Видин,  
Административната сграда на Община Видин, пл.“Бдинци“ №2, 
ет.1 - „Център за информационно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се закупува в срок до 16.03.2022г. 
до 16,30 часа от административната сграда на Община Видин, пл. 
„Бдинци“ №2, ет.7, ст.4. Цена на документацията – 40.00 /четири-
десет/ лева без ДДС.

Време и начин за оглед - всеки работен ден от 8,30 часа до 
17,00 часа.

Депозит за участие в търга – 380,00 лв /триста и осемдесет/ 
лева,  внесени в срок до 16.03.2022г. до 16,30 часа  по сметка на 
Община Видин IBAN: BG53STSA93003300046030, BIC: STSABGSF 
на “Банка ДСК” ЕАД.

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.

•   В същия срок спечелилия търга участник е длъжен да 
заплати и сума,   представляваща 2,5% данък, съгласно чл.47, ал.2 
от ЗМДТ. 

Тел. за справки: 094 609/417

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване 
за продажба на недвижим имот- гараж, частна общинска собстве-
ност, находящ се в гр. Видин, Южна промишлена зона /триъгъл-
ника/, с идентификатор 10971.510.225.9 по Кадастрална карта и 
кадастралните регистри на град Видин, съгласно Акт за общинска 
собственост №4300/15.03.2021г. , със застроена площ 24 кв.м, при 
начална тръжна цена 3 800,00 /три хиляди и осемстотин/ лева .

Търгът ще се проведе на 17.03.2022г. от 11,15 часа  в админи-
стративната сграда на Община Видин, Медиен център, партерен 
етаж, пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкурсите и придружаващите го доку-
менти се подават в срок до  16.03.2022г. до 17,00 часа  в гр.Видин,  
Административната сграда на Община Видин, пл.“Бдинци“ №2, 
ет.1 - „Център за информационно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се закупува в срок до 16.03.2022г. 
до 16,30 часа от административната сграда на Община Видин, пл. 
„Бдинци“ №2, ет.7, ст.4. Цена на документацията – 40.00 /четири-
десет/ лева без ДДС.

Време и начин за оглед - всеки работен ден от 8,30 часа до 
17,00 часа.

Депозит за участие в търга – 380,00 /триста и осемдесет/ 
лева,  внесени в срок до 16.03.2022г. до 16,30 часа  по сметка на 
Община Видин IBAN: BG53STSA93003300046030, BIC: STSABGSF 
на “Банка ДСК” ЕАД.

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.

•   В същия срок спечелилия търга участник е длъжен да 
заплати и сума,   представляваща 2,5% данък, съгласно чл.47, ал.2 
от ЗМДТ. 

Тел. за справки: 094 609/417

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване 
за продажба на недвижим имот - гараж, частна общинска собстве-
ност, находящ се в гр. Видин, Южна промишлена зона /триъгъл-
ника/, с идентификатор 10971.510.225.10 по Кадастрална карта и 
кадастралните регистри на град Видин, съгласно Акт за общинска 
собственост №4301/15.03.2021г. , със застроена площ 24 кв.м,   при 
начална тръжна цена 3 800,00 /три хиляди и осемстотин/ лева .

Търгът ще се проведе на 17.03.2022г. от 11,30 часа  в админи-
стративната сграда на Община Видин, Медиен център, партерен 
етаж, пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкурсите и придружаващите го доку-
менти се подават в срок до  16.03.2022г. до 17,00 часа  в гр.Видин,  
Административната сграда на Община Видин, пл.“Бдинци“ №2, 
ет.1 - „Център за информационно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се закупува в срок до 16.03.2022г. 
до 16,30 часа от административната сграда на Община Видин, пл. 
„Бдинци“ №2, ет.7, ст.4. Цена на документацията – 40.00 /четири-
десет/ лева без ДДС.

Време и начин за оглед - всеки работен ден от 8,30 часа до 
17,00 часа.

Депозит за участие в търга – 380,00 /триста и осемдесет/ лева,  
внесени в срок до 16.03.2022г. до 16,30 часа  по сметка на Община 
Видин IBAN: BG53STSA93003300046030, BIC: STSABGSF на “Бан-
ка ДСК” ЕАД.

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.

•   В същия срок спечелилия търга участник е длъжен да 
заплати и сума,   представляваща 2,5% данък, съгласно чл.47, ал.2 
от ЗМДТ. 

Тел. за справки: 094 609/417

 Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване 
за отдаване под наем на част от имот – помещение, публична общин-
ска собственост, находящо се в     гр. Видин, ул. „Дунавска“ №1, ет. -1, 
с площ от 113,90 кв.м. и идентификатор 10971.502.204.1.30 по КК на 
гр. Видин, съгласно Акт за общинска собственост №3700/03.10.2016 
г., за осъществяване на социална дейност, за срок от 10 (десет) го-
дини, при начална тръжна цена 273,36 лв  /двеста седемдесет и три 
лв и тридесет и шест ст./, месечен наем без ДДС, 

Търгът ще се проведе на 18.03.2022г. (петък) от 10:30 часа  в 
административната сграда на Община Видин, Медиен център, пар-
терен етаж, пл.“Бдинци“ №2.

Тръжната документация се закупува в срок до 17.03.2022г. 
до 16:30 часа от административната сграда на Община Видин, пл. 
„Бдинци“ №2, ет.7, ст.3. Цена на документацията – 40.00 /четириде-
сет/ лева без ДДС. 

Заявления за участие в търга и придружаващите ги документи 
се подават в срок до  17.03.2022г. до 17:00 часа  в гр.Видин,  Ад-
министративната сграда на Община Видин, пл.“Бдинци“ №2, ет.1 - 
„Център за информационно обслужване на гражданите“ .

Време и начин за оглед - всеки работен ден от 8,30 часа до 
17,00 часа.

Депозит за участие в търга – 500,00 лв /петстотин лева/,  вне-
сени в срок до 17.03.2022г. до 16:30 часа (включително)  по сметка 
на Община Видин                         IBAN: BG53STSA93003300046030, 
BIC: STSABGSF на “Банка ДСК” ЕАД.

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

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

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
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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 
таванска стая (с те-
раса) и мазе, тел.: 

0878 864 985, 0899 
864 954

Продавам във 
Видин къщи и апар-
таменти и парцели 
в Западна и Южна 
промишлена зона; 
тел.: 0888 622 789

Продавам дву-
стайни панелни 
апартаменти: в ж.к. 
„Петко Каравелов“ и 

в ж.к. „Химик“, ет.3; 
тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

Продавам панел-
на гарсониера в ж.к. 
„Химик“, на ет.4; тел.: 
094/600 399, 0887 
381 855

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

Продавам пар-
цел 900 кв.м. на 
главна улица, за 
бизнес. тел: 094/600 
399, 0887 381 855 

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 първи 
етаж от къща 120 кв. 
м. на цени от 35 000 
евро; тел: 094/600 
399, 0887 381 855

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

Продавам чети-
ристаен апартамент в 
ж.к. „Калето“, на ет.3, 
с гараж. тел.: 094/600 
399, 0887 381 855

Продавам ху-

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

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

Продавам трис-
таен панелен апарта-
мент в ж.к. „Вида“, 59 
000 лв.;  тел.: 094/600 
399, 0887 381 855

Продавам двор-
но място 1200 кв. 
м, със стара къща и 
кладенец, в гр. Ду-
навци; тел.: 0888 629 
601

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

Продавам самос-
тоятелни къщи в град 
Видин и в близките 
села – Капитановци, 
Иново, Рупци и др.; 
тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

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

Продавам ту-
хлена боксониера 
31 кв.м. в ж.к. „Съе-
динение“ с таванска 
стая, тел.: 094/600 
399, 0887 381 855

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

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

985, 0899 864 954
Продавам трис-

тайни тухлени апар-
таменти в ж.к. „Хи-
мик“ и ж.к. „Калето“ 
по 100 кв. м. на цена 
от 35 000 евро. тел.: 
094/600 399, 0887 
381 855

КУПУВА ИМОТИ 

Купувам обра-
ботваема земедел-
ска земя и дялове от 
ниви в община Ви-
дин, Брегово, Ново 
село, Грамада, Кула, 
Димово, Макреш, Ру-
жинци, Бойница. По-
мощ при изготвяне 
на документи. Без-
платни правни съве-
ти. Заплащане вед-
нага; тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

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

ДАВА 
ПОД НАЕМ 

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

Давам под наем 
халета; тел.: 0888 
677 866

РАЗНИ 
ПРОДАЖБИ 

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

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

Продавам банциг 
и борапарат; тел.: 

0884 850 159

РАЗНИ КУПУВА

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

РАБОТА

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

Търся продавач 
на вестници; тел.: 
0879 168 048

УСЛУГИ 

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

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

Ремонт и продаж-
ба на хладилници и 
фризери; тел.: 0878 
236 392, Пепи
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МЦ „Биомед-99“ ЕООД 144 години свободна 
България! Предстои за по-
реден път тържествено да 
почетем датата 3 март, ко-

гато България възкръсва за нов свободен живот. Нека в този ден 
на преклонение всеки от нас осмисли, че този празник означава 
преди всичко отговорност към историята, съвременността и бъде-
щето на Отечеството. Нека се 
гордеем, че сме българи и да 
пазим святото име на нашата 
родина България!
Честит да е 3 март!

От ръководството на 
„Дунав мост 

Видин – Калафат“ АД

Държавно горско стопанство – Видин

След броени дни отново България ще праз-
нува своето Освобождение! На 3 март отново ще 
обърнем взор към началото на свободния път на 
нашата родина и ще се преклоним пред подвига 
на героите, които се пожертваха в името на Бъл-

гария. Нека помним техния завет за единствено, а непоколеби-
мостта им да ни вдъхва национално самочувствие и гордост! 

Бъдете здрави и се гор-
дейте, че сте българи!

Честит празник!
Инж. Владимир 

Цветанов, директор 
на Завод – Видин 

Лайънс клуб – Видин
3 март е дата, на която отново и отно-

во осмисляме понятия като саможертва, 
родолюбие, свобода! Защото готовността 

за саможертва и родолюбието на нашите предци прокарват пътя 
към деня, когато преди 144 години е подписан договорът от Сан 
Стефанов. Времето е безсилно да заличи героизма и доблестта! 
А ние сме призвани да 
следваме завета на геро-
ите! 
Честит Национален 

празник на 
България!

Лайънс клуб – 
Видин  

Наближава светлата дата 3 март, когато ще отбеле-
жим 144 години от момента, в който българският народ 

вижда вековната си мечта за свобода претворена в реалност. 
Нека не само на 3-ти март си спомняме за силния дух на бъл-
гарите, но винаги да носим в 
себе си историята на своя на-
род!

Честит да е 
Националният 

празник за всички!
Красимир Кирилов, предсе-

дател на ВТПП – Видин
На 3 март за сетен път ще си спомним саможертвата и герои-

зма на нашите предци, които ни завещаха свободата – тази най-
висша ценност, която вече 144 години ние, техните наследници, 
сме призвани да отстояваме. 

3 март е ден на национална гордост и почит към история-
та и героите, чиито имена светят в пантеона на българска-
та свобода. 

Нека съхраним 
възрожденските 
мечти и стремежи 
на нашите пред-
ци, нека запазим 
и предадем на бъ-
дещите поколения 
порива за свобод-
на България!

Честит 
празник!

3 март – няма друга дата 
в българската история, ко-
ято да свети така ярко и да 
ни изпълва с национално 
самочувствие. На 3 март с 
гордост можем да кажем, че 
всички ние продължаваме 
да носим непримиримия дух 
на предците ни, които пре-
върнаха Освобождението в 

кауза на цял един народ и ни завещаха да пазим и отстояваме 
свободата като най-висша ценност. Но нека не само на 3 март си 
спомняме за силния дух на българите, а винаги да носим в себе 
си историята на своя народ, история с дълбоки корени!

Честит празник!
Д-р Пламенка Иванова, управител на МЦ „Биомед-99“

Наближава светлата дата 3 март, когато ще отбеле-

Предстои да отбележим най-светлата дата в ис-
торическия календар на България – 3 март. Преди 
144 години на тази дата изстрадалият след веков-
но робство български народ дочаква своята свобо-

да – дълго жадувана и прескъпо заплатена! 3 март е празник на 
несломимите дух и воля на предците ни. Пред тях ние подна-

сяме своята дълбока 
почит и даваме дума 
да следваме техните 
завети, за да пребъ-
де България!

Честит 
празник!

От ръковод-
ството на ДГС – 

Видин 

От ОД „Земе-
делие“ – Видин 


