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Уважаеми жители
на Община Видин,

На датата 3 март
преди 144 години България посреща дълго жадуваната свобода, след
петвековното
османско
владичество. Обръщаме лице към
подвига на хилядите герои, дали живота си за освобождението на Отечеството. 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, общата 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, пожертвали 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

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 признателност, който ни напомня високата цена на
тази свобода. Неговото отбелязване е начин да запазим националното си наследство и да бъдем отговорни за бъдещето
на България. Начин да покажем, че не сме
забравили подвига на героите и продължаваме делото им – да утвърждаваме свободата като висша ценност и да градим устоите на демокрацията и държавността!

Нека помним, нека бъдем
единни и носим в сърцата си
гордия български дух!
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Уважаеми
жители на община
Видин,
На 3 март отбелязваме 144 години
от Освобождението на
България. На тази дата през 1878
г. е подписан Санстефанският мирен 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

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

Покани за подписване на договори
ще получат близо 3000 заявители, одобрени по първата покана
От 14 март започва подписването на
договори с кандидатите за получаване
на нови екологични
отоплителни уреди,
одобрени при първата покана за набиране на заявления.
Това беше съобщено
на проведената на 21
февруари пресконференция по проект „Подобряване качеството
на атмосферния въздух в община Видин“,
финансиран от Опе-

Съдия Илия Илиев официално встъпи в длъжност 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
Четете на стр. 2

50 стотинки
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УВАЖАЕМИ
ЖИТЕЛИ НА
ОБЛАСТ ВИДИН,
Приемете сърдечните ми поздравления по случай Националния празник на
Република България - 3 март!
На днешния ден отбелязваме 144 години от
Освобождението на България от османско владичество и се прекланяме пред подвига на хилядите знайни и незнайни герои, жертвали се за
свободата на родината ни.
Освобождението е кауза на цял един народ и
ние сме длъжни да пазим
и отстояваме свободата
си, като една от най-висшите човешки ценности.
Днес, повече от всякога трябва да помним героичните 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

Богат спортен календар в
община Ружинци през 2022 г.

През 2022 година Община Ружинци ще финансира
провеждането на
редица
спортни
мероприятия. Организирането
на
разнообразните
спортни прояви е
в изпълнение на

тазгодишния Общински план за
младежта.
„През
последните години създадохме чудесни условия за
практикуване
на
спорт в общината,
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Автомобилни състезания ще се проведат под патронажа на областния управител Любен Иванов
През месец юли на
летището край с. Иново ще се проведе раликрос „Видин“, II-ри
кръг от националния
шампионат. Спортното събитие ще бъде
под патронажа на областния
управител
Любен Иванов. Това
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От 14 март започва подписване на договори с одобрените за нови отоплителни уреди


от стр. 1

ративна
програма
„Околна среда“ 2014
– 2020 г. Участие в
пресконференцията
взеха Десислава Тодорова, заместниккмет по европейски
политики и инвестиции, инж. Румен Лилов, началник отдел
„Устройство на територията“ в общинската администрация и ръководител
на проекта и Теодора Вълчева, юрист в
екипа на проекта.
„Дейностите вървят изцяло съгласно
план-графика,
одобрен от Управляващия орган и
няма
закъснение“,
заяви в началото на
пресконференцията
зам.-кметът
Тодорова. Тя увери, че и
занапред гражданите на Общината ще
бъдат своевременно информирани за
всеки етап.
Изготвен е предварителен график по
дни и часове, в които одобрените при
първата покана соб-

ственици ще бъдат
поканени за подписване на договорите,
съобщи инж. Лилов.
До 14 март служители на Общината
ще прозвъняват на
всички граждани, за
да ги информират
за кога е насрочено
подписването. Още
през миналата седмица е започнало и
предварителното попълване на данните
на заявителите в
договорите. Самото
подписване ще стартира на 14 март и се
очаква да приключи
до 4 април. То ще се
извършва в две помещения, разположени на партерния
етаж в сградата на
общинската
администрация (до пропуска). Екипите ще
включват и юристи,
които при необходимост ще консултират
гражданите.
На интернет страницата на Община
Видин, в раздел „На
фокус“, e публикуван графикът, в който фигурират номерът на съответното

заявление,
датата
и часът за подписване на договора.
Графикът ще бъде
поставен и на входа
на Общината, както
и пред Центъра за
административно
обслужване.
„Ако
конкретният ден и
час не са удобни за
някои от гражданите, има възможност
за промяна, но нашият призив е да
се спазва графикът,
тъй като все пак става въпрос за близо
3000 заявители“, посочи зам.-кметът Десислава Тодорова.
Инж. Румен Лилов допълни още,
че в момента се
извършват
обходи
на място в домакинствата на кандидатите, преминали
административния
етап на проверка по
втората покана за
набиране на заявления. Те ще завършат
в началото на март,
след което ще се
пристъпи към оценка на заявленията и
точкуване въз основа на предварително

обявените критерии.
Във връзка с постъпили запитвания
от граждани, желаещи да се откажат
от участие в проекта, инж. Лилов посочи, че те ще имат
възможно да подпишат декларация
за отказ. Това може
да стане на място
в помещенията на
партерния етаж или
чрез подаването на
декларация в свободен текст в Центъра
за административно
обслужване на Общината.
Зам.-кметът Десислава
Тодорова
обясни, че ще има
резервен
списък,
така че няма да се
наложи обявяване
на трета покана за
набиране на заявления. „По предварителни данни, по
втората покана ще
бъдат
класирани
най-малко 100-150
кандидати, а общо
заявителите, успешно преминали административния етап
на оценка, са около
900“, каза тя. След

избор на изпълнители ще стане ясно
колко точно домакинства от резервния списък ще бъдат
класирани.
В отговор на журналистически въпрос
Тодорова напомни,
че
обществената
поръчка за избор на
изпълнител за демонтаж, доставка и
монтаж на отоплителните уреди е обявена на 9 февруари,
а срокът за получаване на оферти е до
14 март. Тя отбеляза, че документацията за процедурата
е била изтеглена
от Агенцията за обществени
поръчки
за
предварителен
контрол, след което
е дадено положително становище за
законосъобразност.
По
утвърдения
план-график подмяната на отоплителните уреди във видинските домакинства
трябва да стартира
през месец май. Тодорова призна обаче, че спазването
на този срок зависи

от това кога ще приключи обществената поръчка за избор
на изпълнители. По
нейните думи, около месец-два ще са
нужни на комисията
за преглеждане на
получените оферти
в тръжната процедура. Това означава,
че реално през месец май би трябвало да има решение
за избрани изпълнители. Евентуални
обжалвания обаче
е възможно допълнително да забавят 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 избрани изпълнители
реалният процес на
демонтаж на старите
отоплителни уреди и
доставката и монтажа на новите екологични отоплителни
устройства ще се извършва поетапно.

Община Видин оспорва твърденията на областния управител
във връзка с общинския имот в землището на с. Бела Рада
Кметът на Община Видин д-р Цветан
Ценков е изпратил
писмо до министърпредседателя Кирил
Петков и вицепремиера и министър на околната среда и водите
Борислав Сандов „по
повод разпространено
прессъобщение
на областния управител на Видин от 16.02
2022 г., с което се
уронва авторитета на
кмета на Общината и
се отправят неверни и
неподкрепени с доказателства твърдения
във връзка с незаконен добив на инертен
материал в имот общинска собственост,
отдаден под наем
на „НИВЕЛ СТРОЙ“
ЕООД“. Това се съобщава в позиция на
Община Видин, разпространена до ме-

диите.
Повод е прессъобщението от областната администрация от
миналата
седмица,
в което се съобщава
осъществена проверка от комисия, сформирана със заповед
на директора на Регионалната инспекция
по околната среда и
водите – Монтана,
при която е установено „извършване на
добивни дейности на
варовик в имот, общинска частна собственост, насипване
с камък на имот, държавна
собственост
и нарушена проводимост на дере, ляв
приток на река Белорадска“.
В становището на
Община Видин се припомня, че в прессъобщението 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 администрация.
В писмото на д-р
Ценков до премиера
Петков и вицепремиера Сандов се посочва
още, че на проверката
не е присъствал управителят на дружеството и същият не би
могъл да декларира,
че ръководената от
него фирма е извършвала незаконен добив
на инертен материал и то със знанието
на видинския кмет.
Напротив – фирмата
твърди, че не извършва нарушение, което
става ясно от писмо,

получено в Общината
на 18.02.2022 г. (виж
факсимилето).
От Общината допълват, че кметът
също така е припомнил, че цел на проверката на областния
управител е държавен имот, а в прессъобщението се коментира общински имот
и облигационни отношения между фирмастроител на участък
от новия скоростен
път и Община Видин.
„Не е ясно дали областният управител
не е превишил правомощията си, още
повече че от протокола е видно, че документи 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 пореден път до блокиране
на важни за Община
Видин дейности. До
изясняване на случая
Общината няма да
получи като дарение
изрязан асфалт, доставен от фирмата, за
да се ремонтират улиците на град Дунавци
и селата Бела Рада,
Новоселци, Градец,
Търняне, Динковица и
Слана Бара. А потърпевши ще бъдат жителите на тези населени
места“, се отбелязва
още в писмото.
От
Общинската
администрация съобщават, 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 случая, да предоставят
на Община Видин
евентуални преписки
и документи, доказващи наличие на нарушение на действащия
договор между Общината и фирма “НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД.
Кметът е допълнил,
че е силно обезпокоен от всичко, което
би могло да попречи
на строителството на
магистралата. От общинската пресслужба
посочиха, че затова
д-р Ценков разчита
на намесата на премиера Кирил Петков
за изясняване на
случая, както и за
прекратяване на конфронтацията с местната власт.
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Богат спортен календар в община Ружинци през 2022 г.


от стр. 1

с изграждането
на нов физкултурен салон в
Ружинци и две
открити спортни
площадки
в Бело поле и
Ружинци; разполагаме и с
два
спортни
комплекса към
стадионите
в

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 възрастова 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 групи: 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 Ружинци.
Организирането
на
спортни прояви
сред
учениците и младежите
е приоритет в
работата на общинската администрация. Реализирането на
масови спортни
дейности за устойчиво включване на деца и
младежи, с оглед
подобряване
физическата им дееспособност,
спортно-техническите
умения и създаване
на мотивация за
спортно
развитие
е основната цел на
Програмата“, подчерта кметът на
община
Ружинци
Александър Александров.
Той съобщи, че
е утвърдил спортните мероприятия
за деца и младежи,
които ще се финансират през 2022 г. и
се включват в общинския
спортен
календар. В традиционните спортни
прояви, каквито са
например футболните турнири, пък
ще участват и деца
от 1 до 8 клас, обучаващи се в трите
училища на територията на Ружинска
община.

Автомобилни състезания ще се проведат под патронажа на областния управител Любен Иванов


от стр. 1

съобщиха от пресцентъра на областната управа.
Областният
управител е поел ангажимент да подкрепи
развитието на автомобилния спорт във
Видин, след среща с
председателя на АСК
„Жико – моторспорт“
Иван Иванов. В рамките на приемния ден
на областния управител, председателят
на АСК е представил
пред Любен Иванов

спортния календар на
клуба. От областната
администрация обявиха, че с подкрепата 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 сезонът за автомобилния
спорт. Спортното събитие ще е под надслов „Да спрем войната по пътищата“.
На 20 август ще
е стартът на рали

спринт „Грамада –
Божурица“, с домакин
Община Грамада.
А вт о м о б и л н и я т
сезон ше бъде закрит на 26 октомври,
празника на Видин,
с последния кръг на
националния шампионат по раликрос.
„Срещнах разбиране и пълна подкрепа от страна на областния управител.
Това е една наистина добра новина за
всички любители на
автомобилния спорт.
Спорт, в който Ви-

дин има своите десетилетни традиции.
След като миналата
година община Видин
оттегли подкрепата
си и състезанията
бяха отменени няколко дни преди старта,
сега мога да кажа раликрос „Видин“ се
завръща в националния календар на българския автомобилен
спорт“, е заявил след
срещата с областния
управител председателят на АСК „Жико
– моторспорт“ Иван
Иванов.

Съдия Илия Илиев официално встъпи в длъжност като председател
на Окръжен съд – Видин

На 22 февруари
съдия Илия Илиев
официално е встъпил в длъжност
като административен ръководителпредседател на Окръжен съд – Видин.
На кратка церемония
председателят на Апелативен
съд-София съдия
Даниела Дончева е
подписала и връчила акта за встъпването в длъжност на
съдия Илиев.
Магистратът
беше единодушно
избран от Съдийската колегия на
Висшия
съдебен
съвет с Решение от
8 февруари 2022 г.
Кандидатурата на
съдия Илиев беше

категорично
подкрепена и от Общото събрание на
съдиите в Окръжен
съд – Видин.
Съдия Илиев е с
най-висок ранг „съдия във ВКС и ВАС“
и с над 30 години
професионален
опит в органите на
съдебната власт.
Задълженията
си като председател на Окръжен
съд – Видин съдия
Илиев поема с амбицията да запази
и доразвие създадените до момента добри практики,
като целите и мерките за постигането
им е представил в
концепцията си за
развитие на съда.

бр. 8 понеделник -
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неделя 28 февруари - 6 март 2022 г.

Уважаеми жители на
община Чупрене,
Щастлив съм от възможността да Ви поздравя по случай найбългарския празник – 3 март. След
броени дни ще отбележим
144 години от Освобождението. Отново ще
поднесем венци и цветя
пред паметниците на героите на българското Освобождение и ще отдадем
почит чела пред подвига им.
Нека с високо вдигнати чела и със заслужено чувство на национална гордост
отбележим този свят за всеки българин празник. Нека с плам разкажем на децата и внуците си за подвизите на българските възрожденци, опълченци и строители на съвременна България!

Уважаеми жители на
община Кула,
Уважаеми кулчани,
Радостен съм да Ви поздравя с найбългарския празник – 3 март, деня, в който честваме Освобождението на България!
Пет века народът ни
чака този момент, а
пътят към свободата е труден и
кървав. Но нашите предци не се предават и с делата си показват, че
българският народ е непоколебим и
непримирим.
Нека помним, че сме потомци на велики българи и да възпитаваме младото поколение в патриотизъм и почит към паметта на
героите, в обич към България и към родната Кулска община!

Анжело Добричов
Кмет на община Чупрене

Владимир Владимиров
Кмет на община Кула

Честит 3 март!

Уважаеми жители на
община Ново село,
За мен е чест и радост да Ви поздравя по случай Националния празник на България – 3 март. На тази
дата преди 144 години се подписва
Санстефанският мирен договор, а
народът ни се освобождава от робските окови. И до
днес на тази дата отдаваме почит
на знайните и незнайни герои, загинали в името на свободата и на
своята Родина и си спомняме заветите 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 3 март!

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 сплотява и извисява още повече, защото ние,
българите, сме носители на
гордо и пречистено с болка
национално самочувствие! Защото във вените ни кипи една и съща кръв, като тази
на нашите предци - хайдути и борци – революционери!
Уважаеми жители на
община Ружинци,
Нека съхраним винаги у нас жива историческата памет за вековете робство и подвизите проправили пътя
към свободата!

Честит 3 март!

Честит Ден на Освобождението!

Александър Александров
Кмет на община Ружинци

Георги Стоенелов
Кмет на община Ново село

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 здравноосигурителна каса във
Видин д-р Владимир
Вълчев е инициирал
среща с председателя на регионалната
структура на Националното сдружение
на
общопрактикуващите лекари д-р
Емил Мушанов и
председателя на регионалната колегия
на Българския фармацевтичен
съюз
магистър-фармацевт
Николай
Тодоров.
От пресцентъра на
РЗОК съобщиха, че
повод за срещата са
сигнали и въпроси от
здравноосигурени пациенти в приемната
на Районната здрав-

ноосигурителна каса
– необходима ли е
рецептурна книжка
на хартиен носител
при отпускане на лекарствен продукт или
медицинско изделие
в аптека, която има
сключен договор с
Касата. На срещата
са се посочили конкретни
проблеми,
които все още се
срещат при работата
с електронна рецептурна книжка и електронна рецепта.
Варирането
на
дозата и датата на
последното
отпускане на лекарствения продукт са сред
най-открояващите се
притеснения на част
от фармацевтите. В

тази връзка Найден
Тодоров е отправил предложението
в електронната рецептурна книжка да
се добави възможността да се въвежда информация за
конкретните дози на
всеки
лекарствен
продукт и датите, на
които личният лекар
ги е променил. Председателят на регионалната колегия на
Българския фармацевтичен съюз е подчертал, че в аптека
не се изисква рецептурна книжка на материален (хартиен)
носител от здравноосигурен пациент.
На срещата е
била обменена по-

лезна за пациентите
информация между
РЗОК – Видин и съсловните организации на местно ниво,
като за всички участници се е изяснило
откъде идват трудностите при отпускането на лекарствен
продукт,
частично
или изцяло заплатен
от НЗОК, в аптека,
договорен партньор
на видинската здравноосигурителна каса.
В качеството си на
председател на регионалната
структура на съсловната
организация на фармацевтите
Найден
Тодоров е обобщил в
анализ предварително направено про-

учване сред фармацевти във видински
аптеки. Анализът е
направен от гледна
точка на програмните продукти, които се
използват в аптеките,
за да се видят електронната рецептурна
книжка и съответно
електронната рецепта. От името на общопрактикуващите
лекари, д-р Емил Мушанов е подчертал
колко е важно представители на съсловните
организации
да вземат участие в
самия процес по техническото оформяне на електронната
рецептурна книжка
и електронната рецепта. Така личните

лекари, които назначават лекарствените
продукти и магистърфармацевтите, които
ги отпускат в аптеките, имат реалната
възможност да посочат необходимите
им реквизити и това,
което на етапа им
липсва, за да работят без притеснения
със здравноосигурените пациенти.
Анализът и предложенията, които са
направени на срещата, са предоставени
на национално ниво,
за да се вземат предвид при технически
корекции и промени
в информационната
система, уточниха от
РЗОК – Видин.
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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

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване
за продажба на недвижим имот - гараж, частна общинска собственост, находящ се в гр. Видин, Южна промишлена зона /триъгълника/, 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 административната сграда на Община Видин, Медиен център, партерен
етаж, пл.“Бдинци“ №2.
Заявления за участие в конкурсите и придружаващите го документи 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 /четиридесет/ 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 спечелилият участник
Договорът се сключва след плащане на дължимите суми, съгласно 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

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

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване
за продажба на недвижим имот - гараж, частна общинска собственост, находящ се в гр. Видин, Южна промишлена зона /триъгълника/, 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 административната сграда на Община Видин, Медиен център, партерен
етаж, пл.“Бдинци“ №2.
Заявления за участие в конкурсите и придружаващите го документи 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 /четиридесет/ 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 спечелилият участник
Договорът се сключва след плащане на дължимите суми, съгласно 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

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

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване
за продажба на недвижим имот- гараж, частна общинска собственост, находящ се в гр. Видин, Южна промишлена зона /триъгълника/, 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 административната сграда на Община Видин, Медиен център, партерен
етаж, пл.“Бдинци“ №2.
Заявления за участие в конкурсите и придружаващите го документи 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 /четиридесет/ 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 спечелилият участник
Договорът се сключва след плащане на дължимите суми, съгласно 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

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

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - гараж, частна общинска собственост, находящ се в гр. Видин, Южна промишлена зона /триъгълника/, с идентификатор 10971.510.225.7 по Кадастрална карта
и кадастралните регистри на град Видин, съгласно Акт за общинска 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 административната сграда на Община Видин, Медиен център, партерен
етаж, пл.“Бдинци“ №2.
Заявления за участие в конкурсите и придружаващите го документи 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 /четиридесет/ 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 спечелилият участник
Договорът се сключва след плащане на дължимите суми, съгласно 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
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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

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване
за продажба на недвижим имот- гараж, частна общинска собственост, находящ се в гр. Видин , Южна промишлена зона /триъгълника/, 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 административната сграда на Община Видин, Медиен център, партерен
етаж, пл.“Бдинци“ №2.
Заявления за участие в конкурсите и придружаващите го документи 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 /четиридесет/ 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 спечелилият участник
Договорът се сключва след плащане на дължимите суми, съгласно 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

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

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване
за продажба на недвижим имот - гараж, частна общинска собственост, находящ се в гр. Видин, Южна промишлена зона /триъгълника/, 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 административната сграда на Община Видин, Медиен център, партерен
етаж, пл.“Бдинци“ №2.
Заявления за участие в конкурсите и придружаващите го документи 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 /четиридесет/ 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 спечелилият участник
Договорът се сключва след плащане на дължимите суми, съгласно 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

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

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване
за продажба на недвижим имот- гараж, частна общинска собственост, находящ се в гр. Видин, Южна промишлена зона /триъгълника/, 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 административната сграда на Община Видин, Медиен център, партерен
етаж, пл.“Бдинци“ №2.
Заявления за участие в конкурсите и придружаващите го документи 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 /четиридесет/ 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 спечелилият участник
Договорът се сключва след плащане на дължимите суми, съгласно 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

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

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване
за отдаване под наем на част от имот – помещение, публична общинска 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) години, 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, партерен 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 /четиридесет/ 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, Административната 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/, внесени 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 спечелилият участник
Договорът се сключва след плащане на дължимите суми, съгласно срока, посочен по- горе.
Тел. за справки: 094 609/440
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воделски машини –

ги строителни дей-

банциг, абрихт, дър-

ности; тел.: 0892 700

но място в село По-

воделски

063

крайна, 900 кв. м;

тел.: 0882 096 555
Продавам/Заме-

тел.: 0893 269 304
Продавам

дву-

инвентар;

Уроци по английски език от частен

ням немска перална

учител;

стаен тухлен апар-

машина,

294 434

тамент в центъра и

лв.; тел.: 0886 109

тристаен тухлен до

417

площад „Ташкюприя“
– ет.2; тел.: 0878 864

и

цена

520

тел.:

0896

Ремонт и продажба на хладилници и

Продавам банциг

фризери; тел.: 0878

борапарат;

236 392, Пепи

тел.:
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МЦ „Биомед-99“ ЕООД
3 март – няма друга дата
в българската история, която 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 превърнаха 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“

Държавно горско стопанство – Видин
Предстои да отбележим най-светлата дата в историческия календар на България – 3 март. Преди
144 години на тази дата изстрадалият след вековно робство български народ дочаква своята свобода – дълго жадувана и прескъпо заплатена! 3 март е празник на
несломимите дух и воля на предците ни. Пред тях ние поднасяме своята дълбока
почит и даваме дума
да следваме техните
завети, за да пребъде България!

Честит
празник!
От ръководството на ДГС –
Видин

144 години свободна
България! Предстои за пореден път тържествено да
почетем датата 3 март, когато 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 бъдещето 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

След броени дни отново България ще празнува 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 България. Нека помним техния завет за единствено, а непоколебимостта им да ни вдъхва национално самочувствие и гордост!
Бъдете здрави и се гордейте, че сте българи!

Честит празник!
Инж. Владимир
Цветанов, директор
на Завод – Видин

Наближава светлата дата 3 март, когато ще отбележим 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 българите, но винаги да носим в
себе си историята на своя народ!

Честит да е
Националният
празник за всички!

На 3 март за сетен път ще си спомним саможертвата и героизма на нашите предци, които ни завещаха свободата – тази найвисша ценност, която вече 144 години ние, техните наследници,
сме призвани да отстояваме.
3 март е ден на национална гордост и почит към историята и героите, чиито имена светят в пантеона на българската свобода.
Нека съхраним
възрожденските
мечти и стремежи
на нашите предци, нека запазим
и предадем на бъдещите поколения
порива за свободна България!

Честит
празник!

От ОД „Земеделие“ – Видин

Красимир Кирилов, председател на ВТПП – Видин

Лайънс клуб – Видин
3 март е дата, на която отново и отново 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 героите!

Честит Национален
празник на
България!

Лайънс клуб –
Видин

