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Малко над 9 млн. лв. е проектобю-
джетът на Община Кула за 2022 г.

Минималната работна заплата става 
710 лева от 1 април 2022 г.

Четете на стр. 3

Млади български музиканти 
с международни изяви зав-

ладяха видинската публика с 
виртуозните си изпълнения

В община Ружинци започна под-
готовката за асфалтиране на 
улици в осем населени места
От общинската администра-

ция представиха анализ на 
състоянието на уличната и 
пътната мрежа в общината

Ръст на делата за не-
състоятелност отчитат 
в Окръжен съд – Видин 

9 179 000 се пред-
вижда да е бюдже-
тът на Община Кула 
за 2022 година. Това 
стана ясно на прове-
деното на 24 март об-
ществено обсъждане. 
„Вече две години – от 
13 март 2020 година 
досега – продължава 
епидемията от коро-
навирус, която нало-
жи своя отпечатък. 
Не можем да не спо-
менем войната в Ук-
райна, която – освен 

Започнала е под-
готовката за подсип-
ване с фракция и ас-
фалтиране на улици 
в населени места в 
община Ружинци, съ-
общи кметът на об-
щината Александър 
Александров. Пред-
стои да бъдe напра-
вен основен ремонт 
на 40 улици, които 
са на територията на 

осем села в община-
та. 

„Средствата са 
подсигурени по ПМС 
№ 360/2020, защото 
със средства от бю-
джета няма как да 
изпълним подобрява-

Млади български 
музиканти с между-
народни изяви зав-
ладяха видинската 
публика с виртуоз-
ните си изпълнения 
на 24 март вечерта в 
зала “Филхармония“ 
в дунавския град. На 
сцената, заедно със 
Симфониета Видин, 
под диригентството 
на Георги Патриков, 
излязоха гостуващи-

те артисти Зорница 
Иларионова - цигул-
ка, Пламена Манго-
ва – пиано и Атанас 
Кръстев - виолонче-
ло.

В концертната 
програма публиката 
чу виртуозното из-
пълнение на  Атанас 
Кръстев на "Рококо 
вариации" на Чай-

Отчита се ръст 
на делата за не-
състоятелност, ко-
ито постъпват за 
разглеждане във 
видинския Окръ-
жен съд. Това по-
казва анализът 
за дейността на 
съдебната инсти-
туция, който бе 
направен на про-
ведена на 23 март 
пресконференция. 
Участие в нея взе-
ха председателят 
на Окръжен съд – 
Видин Илия Илиев 
и съдия Анета Пе-
ткова, която ръко-
води Гражданското 

и търговското от-
деление в Съда. 
Повод за прескон-
ференцията бе 
представянето на 
доклада за дей-
ността на съдебна-
та институция през 
2021 година. 

 „Имаме увели-
чение на граждан-
ските – в начало-
то търговски бяха, 
сега са граждански. 
Това са дела по Ко-
декса за застрахо-
ването – дела, кои-
то се разглеждаха 
предимно в Софий-

От 1 април Детската млеч-
на кухня във Видин ще 

работи и в съботните дни

От 1 април Дет-
ската млечна кухня 
във Видин ще ра-
боти и в съботните 
дни. Това става по 
решение на общин-
ското ръководство 
и след направе-
но проучване сред 
потребителите й. 
„Предлагането на 
качествени грижи за 

нашите деца е един 
от приоритетите в 
управленската про-
грама на кмета на 
Община Видин д-р 
Цветан Ценков. В 
тази връзка искам да 
споделя, че Детската 
млечна кухня (ДМК) 
работи много добре 
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ски графски съд. Из-
мени се подсъдност-
та в ГПК и тези дела 
вече са по мястото, 
където е настъпило 
застрахователното 
събитие. Това уве-
личи доста бройка-
та на гражданските 
дела. При граждан-
ските и търговските 
дела увеличението 
е свързано и с ло-
шите икономически 
показатели в реги-
она – увеличават се 
делата за несъстоя-
телност. Тази година 
имаме много образу-
вани дела по несъс-
тоятелност“, обясни 
съдия Петкова. 

Продължава се-
риозен проблем да 

е липсата на 
вещи лица-ико-
номисти, което 
налага често от-
лагане на дела, 
допълни магис-
тратът. Лекари и 
преводачи също 
не желаят да бъ-
дат вещи лица, 
посочиха от Ок-
ръжния съд. 

Н е р е ш е н 
остава и про-
блемът с липсата 
на съдебен лекар 
във Видин, като от 
години нашата об-
ласт се обслужва 
от лекар от Монта-
на, каза председа-
телят на Окръжен 
съд – Видин. „Това 
е въпрос, който дър-
жавата трябва да 
реши – съдът няма 

нужните правомо-
щия. Моето виждане 
е, че съдебният ле-
кар следва да е към 
съдилищата. Това 
трябва да се уреди 
нормативно – да се 
промени законът и 
да се отпуснат сред-
ства за съдебен ле-
кар“, коментира съ-
дия Илиев. 

Като цяло постъ-

плението на дела в 
Окръжния съд във 
Видин се е увели-
чило значително, 
в същото време по 
обективни причини 
по-малко на брой са 
магистратите, кои-
то разглеждат тези 
дела, което създа-
ва проблеми при 
р а з п р ед ел е н и ет о 
и формирането на 

състави, комен-
тира съдия Или-
ев. Той обясни, 
че поради пре-
местването на 
един от съдиите 
в София, както 
и в следствие 
отсъствието по-
ради болест и 
майчинство на 
други двама съ-
дии, броят на 
м а г и с т р ат и те , 

които гледат делата 
е намалял. Допъл-
нителен проблем 
е забавянето при 
обявяването и про-
веждането от страна 
на Висшия съдебен 
съвет на конкурсите 
за незаетите места, 
посочи Илиев.

В отговор на жур-
налистически въпрос 

той съобщи детайли 
във връзка с дело 
с висок обществен 
интерес, което ви-
динският Окръжен 
съд разглежда – за 
убийството в Бали 
клуб. „По това дело 
очакваме произна-
сяне до месец-два 
– доколкото разго-
варях със съдия Ро-
сенка Денова тя ще 
приключи това дело, 
за да може да на-
пише мотивите, тъй 
като тя е при нас на 
работа до 15 юни. 
Ако не го приключи, 
ще се наложи да го 
разпределя отново 
и да започне отна-
чало“, обясни съдия 
Илиев. 

Златни изделия за над 700 000 евро за-
държаха митничари на ГКПП Дунав мост 2 

Минималната работна 
заплата става 710 лева 

от 1 април 2022 г.

Ръст на делата за несъстоятелност 
отчитат в Окръжен съд – Видин 

М и н и м а л н а т а 
работна заплата ще 
стане 710 лв. от 1 
април 2022 г., реши 
окончателно прави-
телството. Разме-
рът й ще се повиши 
с 9,2% спрямо се-
гашната й стойност. 
При определянето 
на новия размер са 
отчетени реалните 
параметри на мак-
роикономическата 
среда и възможност-
ите на държавния 
бюджет, отбелязаха 
от пресцентъра на 
Министерския съ-
вет.

Пред л агания т 
нов размер на ми-
нималната работна 
заплата ще допри-
несе за намаляване 

на бедността сред 
работещите и на 
неравенствата в 
разпределението на 
доходите. Ръстът на 
най-ниското възна-
граждение за труд 
ще повиши покупа-
телната способност 
и потреблението на 
най-нискодоходни-
те групи от пазара 
на труда, ще увели-
чи мотивацията на 
работната сила и 
ще намали нелоял-
ната конкуренция, 
категорични са от 
правителствената 
пресслужба.

От 1 април 2022 
г. минималната ра-
ботна часова запла-
та ще бъде 4,29 лв. 

Над 18 кг злат-
ни изделия, укрити 
в тайник с електро-
нен механизъм, са 
открили митнически 
служители от отдел 
„Борба с наркотра-
фика“ – Лом в ТД 
Митница Русе.

Около 6,30 ч. на 
19.03.2022 г., в ра-
йона на ГКПП Дунав 
мост Видин – Кала-
фат, е била извър-
шена проверка на 
лек автомобил с 
холандска регис-
трация, пътуващ от 
Турция за Холандия. 
При първоначално 
извършения оглед 
митническите слу-
жители са открили 

специално изграден 
тайник в пода на 
превозното сред-
ство. Водачът на ав-
томобила – турският 

гражданин Т.Х., 
е съдействал на 
инспек торите , 
като е отворил 
достъпа до тай-
ника чрез специ-
ално електронно 
устройство - рид 
контакт в табло-
то на автомоби-
ла. Чрез него са 
били отключени 
два механизма, 
о с в о б о д и л и 
предната седал-
ка и капак с клю-

чалка, монтиран 
в пода на колата.

В отворения тай-
ник митническите 
служители открили 

малки пакети и кутии 
с изделия от жълт и 
бял метал, с общо 
тегло от 18 097,37 
гр. В него е била на-
мерена и фактура 
за закупени в Тур-
ция златни бижута 
на стойност над 700 
000 евро.

С постановление 
на наблюдаващия 
прокурор Т.Х. е при-
влечен в качеството 
на обвиняем за опит 
за контрабанда на 
стоки и предмети за 
търговски цели в го-
леми количества без 
знанието и разреше-
нието на митниците. 

Под ръководството 
на Окръжна прокура-
тура – Видин се води 
разследване по об-
разувано досъдебно 
производство за из-
вършено престъпле-
ние по чл. 242, ал. 1, 
б. „д“, вр. чл. 18 от 
НК – за контрабанда, 

като предвиденото 
от законодателя на-
казание при доказа-
на вина е лишаване 
от свобода от три до 
десет години и глоба 
от двадесет хиляди 
до сто хиляди лева. 

Снимки: Аген-
ция „Митници“
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нето на инфраструк-
турата в общината. 
Целевата субсидия за 
капиталови разходи 
за 2021 година беше 

в размер на 413 900 
лева, а за 2022 г. ще 
е 529 200 лв., което 
е крайно недостатъч-
но за извършване на 
всички необходими 
ремонти. Без държав-
на подкрепа няма как 
да подобрим живота 
на хората и да спрем 
миграцията и обезлю-
дяването. По много 
европейски програми 
сме недопустими или 
ако сме участвали, не 
сме одобрявани пора-
ди малък брой жите-
ли“, коментира кметът 
Александров. 

Той съобщи че в 
с. Дреновец ще се 
ремонтират ул. „Иван 
Вазов“ от №1 до №4; 
ул. „17 партизани“ от 
№9 до №15; ул. „Же-
лезничар“ от №1 до 
№31А; ул. „Зоя Кос-
модемянска“ от №1 
до №13; ул. „Коста 
Йорданов“ от №11 до 
№17; ул. “Гробищна“; 
ул. “Милин камък“ от 
№1 до №8; ул. “Магу-
ра“ от №1 до №12; ул. 
“Бдин“ от №1 до №7; 
ул. “9 септември“, от 
№9 до №30А; ул. „Же-
лезничар“ от № 37 до 
№ 67; ул. „Чепино“ от 
№1 до №3; ул. „Ва-
сил Левски“ от №9 
до №11; ул. „Чавдар“ 
от №5 до №9; ул. 
„Училищна“. В село 
Ружинци ще бъдат 
извършени ремонти 
на ул. „Боян Чонос“ от 
№3 до №16; ул. „Пе-
тър Първанов“ от №1 

до №8; ул. „Боян Ста-
тев“ от №1 до №14; 
ул. „Георги Младенов“ 
от №1 до №9; ул. „Го-
ран Богданов“ от №13 
до кръстовище; ул. „23 

септември“ от №22 до 
№32; ул. „Стефан Ка-
раджа“ от №1 до №7; 
ул. „Васил Иванов“ от 
№1 до №16; ул. „Го-
ран Ценов“ от №1 до 
№16; ул. „23 септем-
ври“ от №1 до №42; 
ул. „Кирил и Методий“ 
от №1 до №7. 

В село Гюргич за 
ремонт са предвиде-
ни ул. „Ленин“ от №2 
до №34; ул. „Васил 
Коларов“ от №5 до 
№43. 

В Бело поле ще 
бъдат ремонтирани 
ул. „Гаврил Генов“ от 
№2 до №8; ул. „Нико-
ла Витков“ от №1 до 
№9; ул. „Трайчо Кос-
тов“; ул. „Хаджи Дими-
тър“ от №1 до №3; ул. 
„Живко Пуев“ от №1 
до №90; ул. „Витко 
Иванов“ №1 до №11. 

В с. Черно поле 
ще бъде асфалтира-
на ул. „Г. Димитров“ от 
№1 до №62. 

В с. Дражинци ре-
монтни дейности ще 
се извършват на ул. 

„Г.Димитров“ от №1 от 
№23; ул. „Извън село“ 
от №2 до №6. 

В с. Тополовец 
предстои ремонт на 
ул. „Максим Горки“ от 

№16 до № 20; ул.„ Бо-
нония“ от №2 до №3.

В с. Плешивец ще 
бъде ремонтирана 
ул. „Първа“ от №1 до 
№42. 

112 км е общата 
дължина на улиците 
в населените места 
на община Ружинци, 
а 33,5 км е дължината 
на общинските пъти-
ща. От общинската 
администрация са 
направили анализ за 
състоянието към мо-

мента на общинската 
пътна и улична мре-
жа. 

Той показва, че 
65% от улиците в се-
лата на общината са 
със сериозни дефор-
мации. Основните ви-
дове деформации са 
нарушена асфалтова 
цялост, единични пук-
натини, мрежовидни 
пукнатини, слягания, 
пропадания в отделни 
участъци и др. 

– по улици:
• Общо асфалтова 

настилка – 43 км (от-

лично състояние – 10 
км, добро състояние 
– 8 км, задоволител-
но състояние – 12 км, 
незадоволително със-
тояние – 8,3 км, лошо 
състояние – 2 км). 
Състояние: задоволи-
телно

• Общо паважна 
настилка – 0 км.

• Общо трошено-
каменна настилка – 29 
км (отлично състояние 
– 0 км, добро състоя-
ние – 5 км, задоволи-
телно състояние – 10 
км, незадоволително 
състояние – 11 км, 
лошо състояние – 3 
км). Състояние: неза-
доволително

• Общо земна на-
стилка – 40 км (от-
лично състояние – 0 
км, добро състояние 
– 5 км, задоволител-
но състояние – 15 км, 
незадоволително със-
тояние – 5 км, лошо 
състояние – 5 км). 
Състояние: задоволи-
телно

– по общински пъ-
тища: 

• Общо асфалтова 
настилка – 43 км (от-
лично състояние – 10 

км, добро състояние 
– 8 км, задоволител-
но състояние – 12 км, 
незадоволително със-
тояние – 8,3 км, лошо 
състояние – 2 км). 
Състояние: задоволи-
телно.

• Общо паважна 
настилка – 0 км.

• Общо трошено-
каменна настилка – 29 
км (отлично състояние 
– 0 км, добро състоя-
ние – 5 км, задоволи-
телно състояние – 10 
км, незадоволително 
състояние – 11 км, 

Община Ружинци придоби 
комунална техника

В община Ружинци започна подготовката за 
асфалтиране на улици в осем населени места

Община Ружин-
ци е придобила 
комунална техника 
за над 100 000 лв., 
съобщи кметът на 
общината Алексан-
дър Александров. 
Със средства от от-
численията, които 
администрацията е 
задължена по закон 
да прави към Регио-
налната инспекция 
по околната среда и 
водите – Монтана, 
е закупен камион за 
сметосъбиране на 
стойност 58 800 лв. 
и максимална то-
варимост 24 000 кг. 
„Старата машина с 
година на производ-
ство 1984 г. беше 
силно амортизира-
на, често се чупеше 
и давахме огромни 
суми за ремонт, съз-
давахме и неудоб-
ство на гражданите 
със закъсненията 
при извозването на 
отпадъците“, обяс-
ни кметът Алексан-
дров. 

Той допълни, че 
Общината се е сдо-
била и с автомобил, 
който е приспосо-
бен за събиране на 
листа и пясък, пръст 
и др. от пътното 
платно, парковете 
и улиците. Автомо-
билът е пригоден и 
за миене на кофи и 
контейнери за бито-
ви отпадъци. Покуп-
ката е струвала на 
местната админи-
страция 9600 лв.

Кметът на Ру-
жинци съобщи, че 
също така е заку-
пен и специален 
автомобил за сне-
гопочистване, който 
е снабден с дъска 
и разпръсквач за 
пясък. Стойността 
на придобивката е 
39 000 лв., които са 
осигурени от напра-
вени през годините 
икономии от разхо-
дите за зимно под-
държане и снегопо-
чистване.

лошо състояние – 3 
км). Състояние: неза-
доволително.

• Общо земна на-
стилка – 40 км (от-
лично състояние – 0 
км, добро състояние 

– 5 км, задоволител-
но състояние – 15 км, 
незадоволително със-
тояние – 5 км, лошо 
състояние – 5 км). 
Състояние: задоволи-
телно.
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като непосредствена 
заплаха за Европа, 
доведе до значително 
повишаване на цени-
те на горива, матери-
али, енергоносители. 
Всичко това поставя 
едно предизвикател-
ство за точното раз-
читане на бюджета за 
2022 година“, отбеля-
за кметът на община 
Кула Владимир Вла-
димиров при пред-
ставянето на рамката 
на проектобюджета. 
Владимиров отбеля-
за, че допълнително 
предизвикателство 
пред бюджетирането 
е заявката на прави-
телството, че репу-
бликанският бюджет 
ще бъде актуализи-
ран в средата на го-
дината. „На този фон 
трябва да предложим 
реалистичен за из-
пълнение бюджет на 
Общината, който да 
се съобрази с всички 
тези условности, кои-
то ни поставя време-
то, в което живеем“, 
посочи Владимиров.

Що се отнася до 
разпределените на 
средствата за дър-
жавни дейности по 

ОБЯВА
Община Кула на основание чл. 14, ал. 7. от Закона за 
общинската собственост, Решение № 205/15.02.2022 

год. на ОбС-Кула и Заповед № РД-18-23/07.03.2022 год. 
на Кмета на Община Кула

ОБЯБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
За отдаване под наем на помещение с площ 25 кв.м. /двадесет 

и пет кв.м./, находящо се в североизточната част от входа на имо-
та- ПОС, АОС № 945/29.08.2016 год., а именно: Административна 
сграда, 40525.701.2081.1: застроена площ 603кв. м. (шестстотин 
и три кв. м.) на един етаж, находящ се в обл. Видин, общ. Кула, 
гр. Кула,  ул. „Възраждане“ № 19, идентификатор 40525.701.2081, 
при граници: 40525.701.2094; 40525.701.435; 40525.701.434; 
40525.701.433; 40525.701.2109; 40525.701.2083; 40525.701.2114; 
40525.701.2082.

1. Начална тръжна цена в размер на 80,00 лв. /осемдесет 
лева / без ДДС за 1 месец.;

2. Търгът ще се проведе на 27.04.2022 год. от 10:00 часа в 
заседателната зала на Община Кула;

3. Срок, място и цена за закупуване на документацията за 
участие в търга – до 16:00 часа на 26.04.2022 год. в ЦИУГ при 
Община Кула срещу сума в размер на 20,00 лв. /двадесет лева/ 
без ДДС;

4.  Депозит за участие в търга – в размер на 8,00 лв. /осем 
лева и 00ст./ ;

5. Оглед на обекта – всеки работен ден от 08:00часа до 16:00 
часа до 26.04.2022 год.

Допълнителна информация: 0938/3 2020, вътрешен 280.

Малко над 9 млн. лв. е проектобю-
джетът на Община Кула за 2022 г.

пера, кметът съоб-
щи, че 1 540 000 лв. 
са предвидените 
средства във функ-
ция „Образование“ 
(увеличение със 174 
000 лв. сравнено с 
2021 г.). 1 212 000 
лв. са средствата за 
издръжка на соци-
алните заведения, 
функциониращи на 
територията на Кул-
ска община, като уве-
личението е в размер 
на близо 280 хил. 
лв. За обезпечаване 
дейността на общин-
ската администрация 
са планирани 700 
000 лв. Разходите 
във функция „Отбра-

на и сигурност“ 
са в размер на 
152 000 лв., за 
издръжка на 
ч и т а л и щ а т а 
са определени 
185 000 лв. За 
п р е д о с т а в я -
не на услугата 
„Асистентск а 
подкрепа“ са 
предвидени 90 
760 лв. „Най-същест-
веното увеличение е 
за заведенията за со-
циални услуги, като 
голяма част от него 
е за заплати на рабо-
тещите в тях“, посочи 
Владимиров. 

Кметът припомни, 
че на извънредно за-

седание общинските 
съветници са подкре-
пили идеята, че в Кула 
могат да бъдат под-
слонени 30 бежанци 
от Украйна. „На този 
етап правим сметка 
при необходимост 
средствата за тази 
издръжка да бъдат 
поети от Общината, а 
ако държавата след 
това компенсира по 
някакъв начин – до-
бре дошло“, отбеля-
за Владимиров. Той 
уточни, че издръжка-
та на 30 бежанци би 
струвала около 80 
000 лв., като идеята 
е тези средства при 
нужда да дойдат от 
заделения в проек-
тобюджета резерв от 
180 000 лв. 

311 000 лв. са 
предвидените разхо-
ди за чистота, в която 
сума влизат и отчи-
сленията по чл. 60 и 
чл. 64 от Закона за 
управление на отпа-
дъците. 138 000 лв. 
са заделени за улич-
но осветление, като 
в сумата е калкули-
рана и нарасналата 
цена на ел. енерги-
ята, в следствие на 
която разходите за 
Община Кула по това 
перо са скочили два 
пъти и половина в 
сравнение с година 
по-рано. 245 000 лв. 
са предвидени за 
зимно поддържане и 
почистване, като на-
меренията са с част 
от сумата да бъде 
закупен мини багер. 
380 000 лв. са плани-
рани за издръжка на 
общинското БКС. „И 
тази година са вклю-
чени средства в раз-
мер на общо 7000 лв. 
за подпомагане на 
семейства с деца – 
еднократна помощ за 

първокласници 
и при раждане 
или осиновява-
не на дете. Ще 
бъдат подпо-
магани финан-
сово и двойки с 
репродуктивни 
проблеми, нуж-
даещи се от 
инвитро проце-
дури“, каза Вла-

димиров. Пред-
видени са средства 
за подпомагане на 
клубовете на пенсио-
нера в град Кула и в 
селата Старопатица, 
Цар Петрово, Топо-
ловец. 10 000 лв. са 
определени за фут-
болния клуб „Кула-
04“. Тази година не са 
предвидени средства 
за футболния клуб 
в Старопатица, тъй 
като там не са успели 
да сформират отбор. 
За сметка на това пък 
през миналата годи-
на в община Кула е 
учреден нов спор-
тен клуб – „Спорт за 
всички“, за който се  
отпускат средства. 

Средствата за 
капиталови разходи 
на Община Кула за 
2022 г. възлизат на 
около 2 730 000 лв.

В тази сума влиза 
целевата субсидия от 
републиканския бю-
джет в размер на 562 
200 лв. и 2 168 000 
лв. собствени сред-
ства и преходен оста-
тък от миналата годи-
на, обясни кметът на 
Кула. „Това включва 
финансирането на 
проектите, които се 
изпълняват в мо-
мента – ремонтът и 
благоустрояването 
на Детска градина 
„Звънче“; реконструк-
цията на сградата на 
бившия дом за деца 
с умствена изостана-
лост в два центъра от 
семеен тип за хора 
с психични заболя-
вания и ремонтът и 
благоустрояването 
на двора и спортната 
площадка на Средно 
училище „Васил Лев-
ски“ в Кула“, уточни 
Владимиров. 

„Основно перо и 
през тази година ще 

бъде ремонтът на 
улична мрежа в об-
щина Кула. Улиците, 
които сме определе-
ли за асфалтиране, 
са с изградена кана-
лизация“, подчерта 
кметът. Той посочи, 
че в град Кула ще 
бъдат ремонтира-
ни ул. „Константин 
Величков“, ул. „Гено 
Цанов“, ул. „Симеон“, 
ул. „Връшка чука“, ул. 
„Димчо Дебелянов“, 
ул. „Иречек“. Предви-
дена за асфалтиране 
е и отсечка в село 
Тополовец, както и 
улицата в Старопа-
тица, която извежда 
към бившия стопан-
ски двор. Заложени 
са средства за рекон-
струкция и рехабили-
тация на съществу-
ващи тротоари в град 
Кула – става въпрос 
за пространството 
пред блок „Синчец“. 
Там настилката от 
стари плочи, които са 
доста компрометира-
ни, ще бъде подме-
нена.

През тази година 
Общината предвиж-
да да закупи мине 
багер, като за целта 
ще бъдат използва-
ни неизразходвани 
средства от парите, 
предвидени за зим-
но поддържане. В 
проектобюджета са 
заложени също така 
близо 30 хил. лв. за 
закупуване на дро-
билка. Същата сума е 
заделена и за изграж-
дане на видеонаблю-
дение на входовете 
и изходите на Кула, 
като камерите, които 
ще са монтират, са от 
последно поколение 
– с нощно виждане, 
възможности за ли-
цево разпознаване 
и за разпознаване и 
четене на номера на 
превозни средства, 
допълни кметът Вла-
димиров. 15 000 лв. 
са заделени за ку-
пуване на професи-
онална пералня за 
Дома за стари хора 
в Кула. За доставка 
на обзавеждане и 
оборудване в соци-
алните заведения от 
резидентен тип в об-
щината са заложени 
29 000 лв. 
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Над 600 хил. лв. преведе РЗОК – Видин на аптеките в областта
Изплатените средства са за лекарствената терапия на здравноосигурени пациенти 

Над 64 млн. лв. ще е бюджетът на Община Монтана за 2022 г.
С бюджет в раз-

мер на 64 800 000 
лева и европейски 
проекти за още 13 
400 000 ще  разпо-
лага Община Монта-
на през тази година. 
Предложената от 
кмета на общината 
Златко Живков бю-
джетна рамка беше 
гласувана на прове-
деното на 24 март 
заседание на Об-
щинския съвет. 

Това е най-висо-
кият размер на бю-
джет от 1990 година 
насам, заяви кме-
тът Златко Живков. 
Таблиците показват, 
че делегираните 
държавни дейности 
в образованието, 
здравеопазването, 
социалните дей-
ности, културата и 
спорта ще бъдат фи-
нансирани с  близо 39 

500 000 лева. Собст-
вените приходи на 
Община Монтана са 
25 300 000 лева.

Е в р о п е й с к и т е 
проекти, по които ще 
се работи през годи-

ната, са 17. Те са за 
изпълнение на мерки 
за подобряване ка-
чеството на въздуха 
по програмите „Окол-
на среда” и ЛАЙФ, 
за реконструкцията 

на читалище „Раз-
ум” и обновяване 
на социалните жи-
лища  по програма 
„Региони в растеж”, 
за изграждането на 
младежки център по 

финансовия меха-
низъм на Европей-
ското икономическо 
пространство. Ще се 
работи още по про-
екти, финансирани 
по програмите „Раз-
витие на човешки-
те ресурси”, „Добро 
управление”, „Наука 
и образование за ин-
телигентен растеж” и 
за трансгранично съ-
трудничество.

К а п и т а л о в и т е 
разходи на Общи-
на Монтана ще бъ-
дат финансирани с 
9 215 000 лева. В 
поименните списъ-
ци са включени ос-
новни ремонти на 
участъци от улиците 
„Христо Ботев” „Ве-
ренишка”, „Богдан 
Илиев”, „Сливница”, 
„Иларион Драгости-
нов”, „Ст. Стамбо-
лов” и междублоко-

ви пространства в 
кв. „Плиска”. Четири 
селски читалища ще 
получат средства за 
значителни ремонти 
– това са културни-
те институти в села-
та Липен, Николово, 
Долно Белотинци и 
Габровница. За изог-
рафисване на храма 
„Свети Дух” в Монта-
на са отделени 250 
000 лева. Ще бъде 
ремонтирана общин-
ска сграда на ул. „22 
септември”, необхо-
дима за извършване 
на социални услуги.

Н а й - г о л е м и я т 
и н ф р а с т ру к т ур е н 
проект остава рекон-
струкцията на пло-
щад „Жеравица“, за 
който с решение на 
правителството бяха 
отпуснати 5 милиона 
лева в края на 2020 
година. 

Р а й о н н а т а 
зд р а в н о о с и г ур и -
телна каса (РЗОК) 
е превела 600 246 
лв. на аптеките 
на територията 
на област Видин, 
сключили договор 
с Касата. Сумата е 
за здравноосигури-
телни плащания за 
лекарствени про-
дукти, медицински 
изделия и диетични 
храни за специални 
медицински цели, 
които се прилагат 
за домашно лече-

ние. Изплатените 
от РЗОК – Видин 
средства са за из-
пълнени електрон-
ни предписания 
през първата по-
ловина на месец 
февруари 2022-ра 
година.

Р а й о н н а т а 
зд р а в н о о с и г ур и -
телна каса е склю-
чила договори с 
24 аптеки в област 
Видин през 2022 г. 
Аптеки, извън об-
ластния град Ви-
дин, които отпускат 

лекарствени про-
дукти, заплащани 
от здравноосигури-
телния фонд, има 
в общините Бело-
градчик и Брегово. 
В договора на всяка 
от тези аптеки е по-
сочено какви групи 
лекарствени проду-
кти за домашно ле-
чение, медицински 
изделия и диетич-
ни храни за специ-
ални медицински 
цели осигурява ап-
теката. Това може 
да се провери на 

официалния сайт 
на Националната 
зд р а в н о о с и г ур и -
телна каса (НЗОК) 
- nhif.bg.

НЗОК, респек-
тивно РЗОК, оси-
гурява адекватна 
съвременна скъ-
поструваща лекар-
ствена терапия за 
домашно лечение, 
съответстваща на 
най-новите тера-
певтични подходи 
на европейско ниво 
(вкл. на млади хора 
в работоспособна 

възраст, с което 
им осигурява по-
качествен начин 
на живот). Проце-
дурата за получа-
ването й е облек-
чена максимално. 
Освен лекарствена 
терапия, Здравна-
та каса осигурява 
на пациентите и 
проследяване, вкл. 
м и к р о б и о л о г и ч -
ни изследвания. 
Осигурява се съ-
временно лечение 
със скъпоструваща 
терапия за забо-

лявания като мно-
жествена склероза, 
хепатит, ревматои-
ден артрит (биоло-
гични продукти от 
последно поколе-
ние), диабет. Ка-
сата осигурява ле-
карствена терапия 
при най-често сре-
щаните онкозабо-
лявания както при 
жените, така и при 
мъжете.

Десислава 
Иванова,

Пресцентър, 
РЗОК-Видин

Представители на Европейската комисия посетиха Враца
През следващия 

програмен период на 
Европейския съюз 
основната цел ще 
бъде намаляването 
на финансовите раз-
личия между регио-
ните и осигуряването 
на повече средства 
за Северозападна 
България. Това заяви 
директорът на главна 
дирекция „Регионална 
и градска политика“ в 
Европейската комисия 
София Алвеш пред 
журналисти по време 

на посещението си в 
град Враца през мина-
лата седмица. Заедно 
с Алваш във Враца 
бяха експерти от еки-
па, отговарящ за Бъл-
гария в Европейската 
комисия, представи-
тели на Министерство 
на регионалното раз-
витие и благоустрой-
ството и Министерство 
на околната среда и 
водите. 

Кметът Калин Ка-
менов представи ре-
ализираните проекти 

на Община Враца по 
ОП „Региони в растеж“ 
и ОП „Околна среда“. 
„За последните 6 го-
дини реализирахме 
проекти за над 90 млн. 
евро от европейски 
програми, като съще-
временно привлякох-
ме над 30 млн. лв. под 
формата на инвести-
ции в града. Това ни 
даде възможността да 
имаме по-добра соци-
ална, образователна 
и градска инфраструк-
тура. Приоритет е и 

превръщането на Вра-
ца в екологичен и чист 
град. Предприетите 
стъпки в тази посока 
са модернизацията на 
градския транспорт, 
поетапното внедря-
ване на водородни 
инсталации в общест-
вени сгради, компос-
тиращата инсталация, 
изграждането на со-
ларни паркове и обно-
вяването на уличното 
осветление“ – допъл-
ни още Каменов.

По време на ви-

зитата бяха посетени 
обекти във Враца, 
реализирани с евро-
пейски средства. Екс-
пертите от Европей-
ската комисия, МРРБ 
и МОСВ инспектираха 
обновената централна 
пешеходна зона, как-
то и ремонтираните 
сгради на Детска гра-
дина „Европейчета“ 
и ППМГ „Акад. Иван 
Ценов“. В рамките на 
посещението, делега-
цията се запозна и с 
проекта за модерни-

зация на обществения 
транспорт.

Срещата продъл-
жи с инспектиране на 
дейностите по проек-
та за воден цикъл на 
Враца. По време на 
обиколката в града, 
кметът Калин Каменов 
и експерти от мест-
ната администрация 
обсъдиха с делега-
цията възможностите 
за реализиране и из-
пълнение на проекти 
през новия програмен 
период.
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Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/609 416; факс: 094/ 601 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - 

бр. 12 понеделник -  неделя  28 март - 3 април 2022 г.

 Процедура за провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на недвижим имот- поземлен имот, 
частна общинска собственост,  находящ се в гр. Видин, кв. 
„Нов път“, ул. „Стара планина“ № 32 с площ от 514 кв.м. и 
идентификатор 10971.507.524 по Кадастрална карта и кадас-
тралните регистри на гр. Видин, съгласно Акт за общинска 
собственост №4354/27.10.2021г., при начална тръжна цена 6 
200,00лв. /шест хиляди и двеста/ лева.  

Търгът ще се проведе на 14.04.2022г.от 10,00 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  13.04.2022г. до 17,00часа  в гр..Видин,  
Административната сграда на Община Видин пл.“Бдинци“ №2, 
„Център за информационно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се закупува в срок до 13.04.2022г. до 
16,30ч. от административната сграда на Община Видин, пл. „Бдин-
ци“ №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 – 620,00/шестстотин идвадесет/ 
лева,  внесени в срок до 13.04.2022г. 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 600726, 094 600727

 Процедура за провеждане на публичен търг с тайно над-
даване за продажба на недвижим имот- поземлен имот, част-
на общинска собственост,  находящ се в гр. Видин, кв. „Нов 
път“ ул. „Стефан Малиновски“№55, с площ от 663,00 кв.м. и 
идентификатор 10971.508.706 по Кадастрална карта и кадас-
тралните регистри на гр. Видин, съгласно Акт за общинска 
собственост №1026/22.02.2011г., при начална тръжна цена 7 
550,00лв. /седем хиляди петстотин и петдесет/ лева.  

Търгът ще се проведе на 15.04.2022г.от 10,00 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  14.04.2022г. до 17,00часа  в гр..Видин,  
Административната сграда на Община Видин пл.“Бдинци“ №2, „Цен-
тър за информационно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се закупува в срок до 14.04.2022г. до 
16,30ч. от административната сграда на Община Видин, пл. „Бдин-
ци“ №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 – 755,00/седемстотин петдесет и 
пет/ лева,  внесени в срок до 14.04.2022г. 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 600726, 094 600727

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – РУЖИНЦИ
На основание Решение № 192 от 23.02.2021 г. на Общински 
съвет – Ружинци и Заповед № 159/ 24.03.2022 г. на Кмета на 
община Ружинци ОБЯВЯВА на 15.04.2022 г. от 10:00 часа в 
Заседателната зала в сградата на община Ружинци отново 
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имо-
ти – общинска собственост- земеделска земя, както следва:

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

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

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

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

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

Срок на договора за наем /аренда е 5 /пет/ години, както след-
ва: 1.За имоти от номер 1 до 3, влиза в сила от датата на подпис-
ването му.; 2.За имот номер 4, влиза в сила от 11.05.2022 г. Нае-
ма 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 получава в сградата на Общинска администра-
ция 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 14.04.2022 г. след предварителна заявка и закупена 
тръжна документация.

Крайния срок за подаване на заявления за участие в търга е 
16,30 ч. на 14.04.2022 г.
За справки и информация тел. 09324 / 22-83, Община Ружинци.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – РУЖИНЦИ
На основание Решение № 296 от 28.02.2022 г. на Общински 
съвет – Ружинци и Заповед № 158/ 24.03.2022 г. на Кмета на 
община Ружинци ОБЯВЯВА на 15.04.2022 г. от 11:00 часа в За-
седателната зала в сградата на община Ружинци публичен 
търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим 
имот при следните условия: 

1. Отдаване под наем на недвижим имот - дворно място с 
обща площ от 1300 кв.м. находящ се в кв. 20, парцел 312 по регу-
лационния план на с. Ружинци, общ.Ружинци, обл.Видин, съгласно 
АОС № 465/ 22.12.2003 г.        

2. Начална тръжна цена /месечен наем/0,30 лв./ кв.м. или 
общо 390,00 лв. на месец.

3. Срока на договора за наем е 2 /две/ години.
4. Стъпка за наддаване – 5 % от началната тръжна цена.
5. Депозит за участие -10 % от началната тръжна цена на имо-

та и се внася по банков път.
6. Тръжната документация се получава в сградата на Общин-

ска администрация Ружинци срещу внесена сума в размер на 5 лв. 
на касата на общината.

7. Оглед на обекта да се извършва всеки присъствен ден до 
16,30 ч. на 14.04.2022 г. След предварителна заявка и закупена 
тръжна документация.

8. Крайния срок за подаване на заявления за участие в търга 
е 16,30 ч. на 14.04.2022 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

Доставка и монтаж на PVC и алуминиева дограма 
по заявка на клиента с възможност за довършител-
ни работи. Доставка и монтаж на щори. Доставка и 

монтаж на блиндирани врати; тел.: 0894437264

ПРОДАВА 
ИМОТИ

Продавам ре-
монтиран тристаен 
тухлен апартамент с 
площ 104 кв. м. в ж.к. 
„Бонония“, е. 5 (не-
последен) с таванска 
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 панел-
на гарсониера в ж.к. 
„Баба Тонка“ и дву-
стаен панелен в ж.к. 
„Химик“, ет. 3. тел.: 
0878 864 985, 0899 
864 954

Продавам пане-
лен апартамент на  
ет. 6 в ж.к. „Химик“- 
ремонтиран и обза-
веден; тел.: 094/600 
399, 0888411158

Продавам дву-
стайни панелни апар-
таменти в ж.к. „Вида“, 
ет. 5 и ремонтиран и 
обзаведен в ж.к. „Пе-
тко Каравелов“, тел.: 
0878 864 985, 0899 
864 954

Продавам панел-
на гарсониера, ет. 4, 
в ж .к. „Химик“. 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 чети-
ристаен апартамент 
с гараж в ж.к. „Калето, 
отлично местонахож-
дение“; тел: 094/600 
399, 0888411158

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

Продавам 4-ста-
ен апартамент в ж.к. 
„Калето“,  126 кв. м. 
с гараж на отлично 
място. 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. “Хи-
мик”, 50 кв. м; тел.: 
0888 259 935

Продавам дву-
стаен тухлен апар-
тамент в ж.к. „Вида“ 
на ет. 4. 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 пър-
ви етаж от масивна 
къща в ж.к. „Христо 
Ботев“, дворно място 
200 кв.м. и масивен 
гараж. .тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

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

Продавам самос-
тоятелни къщи в град 
Видин и в близките 
села – Капитановци, 
Дружба, Рупци, Си-
наговци 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 дву-
стаен тухлен апар-

тамент в ж.к. „Кале-
то“, 100 кв.м., 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

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 

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

Предлагаме на всички възможността да полу-
чават навсякъде по света пълното издание на 

вестник„НИЕ“ на електронната си поща.
Абонирайте се за електронното издание на вестник НИЕ и 

ще получавате вестник НИЕ на електронната си поща до края на 
2022 година само за  35 лева. Изпратете имейл или ни потърсете 
на телефон 085986313 от 28 март до  10 април, за да потвърди-
те желанието си да се абонирате и ние ще се свържем с вас.
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ковски. 34-годишни-
ят виолончелист е 
сред най-известните 
изпълнители в стра-
ната и в чужбина, 
концертирал в Ав-
стрия, Франция, Хо-
ландия, Италия, Ис-
пания, Русия и други 
страни, участвал 
и печелил редица 
престижни конкурси 
и фестивали на бъл-
гарската и световна 
сцена.

С гостуване-
то  и изпълнението 
на  другите двама 
изключителни соли-
сти – пианистката 
Пламена Мангова и 

цигуларката Зорни-
ца Иларионова, про-
славили България 
по света, носители 
на много отличия, 
желани гости на ре-
дица световни и род-
ни сцени, във Видин 
пристигна  пролетта. 
Тяхното изпълнение 
на Концерт за цигул-
ка и пиано на Мен-
делсон заслужи бу-
рни аплодисменти.

Двете класически 
творби бяха пред-
ставени виртуозно 
от тримата солисти 
и Симфониета  Ви-
дин.

Текст и снимки: 
БТА

В памет на унгарския революционер Лайош Кошут

Талант на „Пегас Спорт – 
Видин на проби в школа-
та на „Динамо“ – Загреб

Млади български музиканти 
с международни изяви зав-

ладяха видинската публика с 
виртуозните си изпълнения

и непрекъснато подо-
брява качеството на 
предоставяната услу-
га“ - каза заместник-
кметът на Общината 
Борислава Борисова, 
която в петък посети 
един от пунктовете, 
където се получава 
храната. Тя обясни, 
че решението да се 
предоставя храна и 
в събота е взето след 
проведени разговори 
от директорката на 
ДМК Нина Емилова 
с родители, с нейния 
екип и с ръководство-
то на Общината. И 
подчерта, че това е 
едно допълнително 
удобство за родите-
лите, които имат деца 
на възраст от 6 месе-

ца до 3 години.
В момента от ус-

лугите на Детската 
млечна кухня се въз-
ползват семействата 
на 257 деца, съобщи 
Нина Емилова. „От 
2021 г. ДМК е към 
Детска ясла „Слън-
чев кът“. Тогава има-
хме 100 абонати, сега 
вече ги увеличихме. 
Благодарим за съ-

действието на Общи-
на Видин, защото ос-
вежихме пунктовете, 
направихме ремонт 
на кухнята, закупихме 
професионално обо-
рудване, разполагаме 
и с нов автомобил, 
който доставя хра-
ната на пунктовете“ - 
каза тя. Един купон от 
1 лев осигурява едно 
тристепенно хране-

не за деня, съгласно 
разработеното и ут-
върдено седмично 
меню, съобразено с 
всички изисквания за 
пълноценно и здра-
вословно хранене, 
обясни Емилова.

Борислава Бори-
сова също изрази удо-
влетворението си от 
факта, че все повече 
родители проявяват 
интерес и се доверя-
ват на услугите на 
Детската млечна кух-
ня. „Уверена съм, че и 
занапред грижата за 
нашите деца ще бъде 
на първо място и ще 
отговорим на потреб-
ностите и очаквания-
та на съгражданите 
ни“, заяви зам.-кме-
тът на Видин.

От 1 април Детската млечна кухня във 
Видин ще работи и в съботните дни

Талантът на „Пе-
гас Спорт – Видин“ 
- Христо Атанасов, 
е избран да изка-
ра пробен период в 
школата на „Дина-
мо“ – Загреб. Добра-
та новина съобщи 
Светослав Петков, 
който е един от тре-
ньорите на младия 
видински талант. 

Преди броени 
дни в София е про-
веден тренировъчен 
лагер на "Динамо" 
Загреб с над 60 деца 
от цяла България. 
Шест от тези деца 
са избрани да пре-

минат пробен 
период в школа-
та на хърватския 
гранд, от където 
тръгва звездната 
кариера на мно-
го футболисти, 
един от които е 
и носителят на 
„Златната топка“ 
Лука Модрич. 
„Христо ще тре-
нира с децата от 
набор 2010 годи-

на и ще изиграе две 
срещи за хърват-
ския шампион. След 
изкарания пробен 
период предстоят 
разговори за бъде-
щото развитие на 
децата“, обясни Пе-
тков.

Христо е част 
от отбора на „Пегас 
Спорт“ вече 6 годи-
ни, като е развил 
таланта си под ръ-
ководството на тре-
ньорите Александър 
Петров, Светослав 
Петков и Йордан 
Йорданов.

Кметът на общи-
на Видин д-р Цветан 
Ценков и заместник-
кметът Борислава 
Борисова положиха 
венец пред паметна-
та плоча на Лайош 
Кошут в града. За 
да почетат паметта 
на националния си 
герой, на 21 март 
от Унгарското по-
солство у нас прис-
тигнаха заместник-
ръководителят на 
мисията Ерик Чер-
новиц и директорът 
на Унгарския култу-
рен институт Сандра 
Мишкеди. Събитието 
е по повод отбеляз-
ването на 174 години 
от Унгарската рево-
люция и борбата за 
свобода от 1848-
1849 г. и национал-
ния празник на Унга-
рия, който се чества 
на 15 март. По тра-
диция всяка година 
Видин се включва в 
инициативите, свър-
зани с тази дата.

„Един велик ун-
гарски революци-
онер е намерил 
своето спасение в 
България, и то във 
Видин. Аз се гордея 
като видинчанин и 
като кмет на града, 
че Видин е дал своя 

принос в тези толко-
ва важни за Унгария 
събития“ – заяви д-р 
Цветан Ценков.

Паметният знак 
е поставен в дво-
ра пред къщата на 
Александрия Нико-
лова, чийто прадядо 
е приютил за няколко 
месеца Лайош Кошут 
през 1849 година. 
И днес тя поздрави 
гостите от Унгарско-
то посолство, които 
донесоха подаръци 
за стопанката.

Почитта си към 
паметта на унгар-
ския революционер 
изразиха също пред-
седателят на Общин-
ския съвет Генади 
Велков, представи-
тели на Регионал-
ното управление на 

образованието, на 
Видинска света мит-
рополия, на култур-
ни институти и др.

След поклоне-
нието видинският 
кмет проведе в ка-
бинета си разго-
вор със заместник-
ръководителя на 
унгарската мисия. 
Двамата изразиха 
убеждението си, че 
изградените дълго-
годишни приятелски 
взаимоотношения 
между Община Ви-

дин и Посолството 
на Унгария ще про-
дължат, като конта-
ктите в сферата на 
културата и туризма 
се задълбочат.

Унгарската рево-
люция дава пример 
за това как една 
държава може да се 
бори за своята неза-
висимост и демокра-
тично управление. 
Тя оставя отпечатък 
не само в историята 
на Унгария, но и на 
цяла Европа. Лайош 
Кошут е сред най-яр-
ките личности от оно-
ва време и настоява 
за въвеждане на кон-
ституция, създаване 
на независимо упра-
вление на държава-
та, установяване на 
граждански свободи. 
Той става министър 
в първото унгарско 
правителство, а за 
кратко през 1849 г. е 
президент. 


