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България вече не е в извънредна 
епидемична обстановка

Четете на стр. 6

В ОбС – Видин обсъдиха подкрепата за бежанците 
от конфликта в Украйна и кметските заплати

Четете на стр. 5

Във Видин отбелязаха 144 години 
организирано противопожарно дело 

Демонстрираха как работи 
системата за проверка и 

санкциониране на нарушите-
ли в синята зона на Видин

От 4 април започва поставя-
нето на скоби на автомобили

Над 9,5 млн. лв. е проекто-
бюджетът на Община Ру-
жинци за 2022 г. Ружинци 

Финансовата стабилност – при-
оритет в проектобюджета на 

Община Чупрене за 2022 г.

На 31 март преди 
144 години се поставя 
началото на организи-
раното противопожар-
но дело във Видин. 
Районна служба „По-
жарна безопасност и 
защита на населени-
ето“ – Видин (РСПБ-
ЗН) традиционно от-
белязва годишнината 
с организиране на 
различни инициати-
ви. Програмата тази 
година включваше 
пожаротактически де-

Бюджетът на Община Видин за 
2022 г. ще е бюджет на благоустро-
яването на всички населени места

От 4 април пре-
возните средства, 
н е п р а в о м е р н о 
паркирани в синя-
та зона на Видин, 
е възможно да се 
сдобият със скоба. 
След като Община 
Видин даде толе-
ранс на гражданите 
и в продължение на 
около месец не бяха 
налагани санкции на 
нарушителите в зо-
ните за платено пар-
киране, а само се 
предупреждаваха, 

от първия понедел-
ник на месец април 
започва налагането 
на наказателните 
мерки, предвидени 
в Наредбата за ор-
ганизация на дви-
жението на терито-
рията на Община 
Видин. Което включ-
ва и поставянето на 
скоби.

Дни преди датата 
4 април беше напра-
вена демонстрация 

На 29 март се 
проведе обществе-
ното обсъждане на 
проекта на бюджет 
на Община Чупре-
не за 2022 година. 
Предложението е 
той да бъде утвър-

ден в размер на 5 
221 090 лв. Обсъж-
дането се състоя в 
заседателната зала 
на общинската ад-
министрация. От 

Общият размер 
на проектобюджета 
на Община Ружин-
ци за 2022 година е 
9 552 315 лв. На 21 
март е проведено 
обществено обсъж-
дане, на което са 
представени пара-
метрите му, съобщи 
за вестник „НИЕ“ 
кметът на Ружинци 
Александър Алек-

сандров. Те включ-
ват: обща субсидия 
за държавно делеги-
рани дейности в раз-
мер на 4 367 929 лв.; 
обща изравнителна 
субсидия – 694 300 
лв.; субсидия за 
зимно поддържане 
– 64 300 лв.; целева 
субсидия за капита-

Малко над 61 млн. 
лв. е проектът на бю-
джет на Община Видин 
за 2022 година. Това ще 
е бюджет на благоустро-
яването на всички насе-
лени места, заяви кме-
тът на Видин д-р Цветан 
Ценков по време на об-
щественото обсъждане 
на предложената от об-
щинската администра-

ция бюджетна рамка. 
На обсъждането при-

съства цялото общинско 
ръководство, предсе-
дателят на Общинския 
съвет Генади Велков, 
кметове на кметства и 
кметски наместници, 
представители на меди-
ите и граждани. „Опита-
ли сме се да отговорим 
на желанията на нашите 
съграждани и на полу-
чените сигнали, като 
продължаваме благоу-
стройството на всички 
квартали на град Видин От 4 април жителите на община Видин 

ще заплащат по-висока такса смет
Четете на стр. 6
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и на населените места 
в Общината“, каза д-р 
Ценков. 

Той допълни, че 
състоянието на инфра-
структурата е притес-
нително и това е след-
ствие от факта, че на 
някои места  повече от 
30 години не е правено 
нищо за подобрява-
нето й. „Приключили 
сме проектирането на 
ж.к. „Петко Каравелов“ 
(„Звездите“) в централ-
ната част на Видин – с 
направа на улици, нови 
тротоари, с отводнение. 
Ще ремонтираме улици, 
за които имаше забавя-
не, защото отново пър-
во трябваше да напра-
вим  проектиране, но 
вече и те са подготвени 
за ремонт“, обясни кме-
тът. И през тази година 
в общинския бюджет са 
заложени средства за 
археологическото про-
учване на крепостта „Бо-
нония“. По отношение 
на град Дунавци и села-
та в Община Видин, той 
каза, че за всяко едно от 
тях са определени сред-
ства за асфалтиране на 
улици и за подобряване 
на инфраструктурата. 
Заделеният ресурс е в 
зависимост от броя на 
жителите, като за мал-
ките населени места 
средствата са значител-
но повече в сравнение с 
2021 г.

През 2022 годи-
на ще се изпълняват 
проекти, които ще про-
менят облика на град 
Видин, заяви още д-р 
Ценков. Планирано е 
също изграждането на 
нови детски и спортни 
площадки. На финала е 
проектирането на вход-
но/изходните точки, ко-
ито ще свързват Видин 
с бъдещия магистрален 
път. Подготвя се и про-
ект за основен ремонт 
на бул. „Панония“, който 
ще включва асфалтира-
не на уличните платна 
и обновяване на трото-
арите. Водени са пред-
варителни разговори 
с вицепремиера и ми-
нистър на регионалното 
развитие Гроздан Кара-
джов за осигуряване на 
финансиране на тези 
проекти, поясни кметът 
на Видин. Приоритет за 
общинското ръковод-
ство продължава да е 
изграждането на сепа-
рираща и компостира-
ща инсталация в Регио-
налното депо за битови 

отпадъци, защото така 
Общината ще генерира 
приходи, които ще мо-
гат да се използват за 
благоустрояване и за 
дейности в културата и 
спорта. На финала е и 
подготовката на проекта 
за подмяна на уличното 
осветление в населени-
те места с енергоспес-
тяващо, с което ще се 
подобри качеството на 
услугата, както и ще се 
намалят разходите на 
Община Видин за ел. 
енергия. 

Възможният бюджет 
– така председателят 
на Общинския съвет 
Генади Велков на свой 
ред определи предло-
жената за обществено 
обсъждане бюджетна 
рамка. Той посочи, че 
при определянето на 
приоритетите и дей-
ностите, към които се 
насочва финансовият 
ресурс, водещ е бил 
принципът да се удо-
влетворят интересите 
на възможно най-голям 
брой хора, както и да се 
насочи вниманието към 
нерешените с десети-
летия проблеми.

Зам.-кметът Цве-
томира Илиева: Пред-
лагаме бюджетът на 
Общината за 2022 г. да 
е в размер 61 228 915 
лева

Предложението за 
общия обем на проек-
тобюджета на Община 
Видин за 2022 г. е той 
да се утвърди в размер 
до 61 228 915 лева. 
Рамките на документа 
представи Цветомира 
Илиева, заместник-кмет 
„Финансово-стопанска 
дейност, бюджет и ико-
номическо развитие“. Тя 
подчерта, че приходна-
та част в проекта е из-
готвена при спазване на 
размерите на бюджет-
ните взаимоотношения 
между централния бю-
джет, определени със 
Закона за държавния 
бюджет на Република 
България за 2022 г. и 
очакваните постъпле-
ния от общинските да-
нъчни и неданъчни при-
ходи. В разходната част 
са планирани средства 
за трудови разходи, 
издръжка, капиталови 
разходи и погашения 
по дългосрочни кредити 
(към „Фонд за органите 
на местното самоупра-
вление в България - 
ФЛАГ” в размер на 568 
788 лв. – три кредита по 
изпълнявани проекти) и 
по краткосрочни креди-

ти (към фонд „ФЛАГ” в 
размер на 1 680 762 лв., 
по проект за ПСОВ).

За 2022 г. общата 
субсидия за делеги-
раните от държавата 
дейности е в размер на 
34 669 478 лв.; общата 
изравнителна субсидия 
(трансфер за местните 
дейности) - 4 471 200 
лв.; за зимно поддър-
жане и снегопочистване 
(трансфер за местни 
дейности) - 195 500 лв.; 
целева субсидия за ка-
питалови разходи, в т.ч. 
за изграждане и осно-
вен ремонт на общин-
ски пътища -1 889 300 
лв. или общият размер 
на бюджетните взаимо-
отношения е 41 225 478 
лв. 

Цветомира Илиева 
отбеляза, че съгласно 
чл. 96 от Закона за пуб-
личните финанси „по 
решение на общинския 
съвет делегираните от 
държавата дейности 
могат да се финанси-
рат допълнително със 
средства от собствени 
приходи на общините и 
от изравнителна субси-
дия“. 

За 2022 г. засега 
се запазват данъчните 
ставки за общинските 
данъчни приходи. От 
имуществени данъци 
се планира да постъпят 
5 577 964 лв. Замест-
ник-кметът каза, че за 
увеличаване на събира-
емостта от данъка вър-
ху недвижимите имоти 
продължават да се тър-
сят и прилагат различни 
мерки както за физиче-
ските, така и за юриди-
ческите лица. Планират 
се по-високи постъпле-
ния от данъка върху 
превозните средства 
във връзка с продъл-
жаване на действията 
по събиране на стари 
непогасени задължения 
- към  2 700 000 лв. От 
данък при придобиване 
на имущества по да-
рение и по възмезден 
начин се предвижда да 
постъпят 1 617 624 лв. 
Очакваните средства 
от туристическия данък 
са в размер на около 12 
800 лв. и др. 

Зам.-кметът Бо-
рислава Борисова: И 
през тази година на-
шата цел е общата ни 
визия „Видин – фести-
вален град“

Основните приори-
тети по отношение на 
социалните и хумани-
тарните дейности пред-
стави заместник-кметът 

Борислава Борисова. 
Тя посочи, че в сфера-
та на образованието 
от държавния бюджет 
се предоставят над 23 
млн. лв., като се оси-
гуряват и средства за 
издръжка на децата в 
детските градини и дет-
ската ясла, което е във 
връзка с отпадането 
на таксите от 1 април. 
Предвиждат се ремонти 
и обновяване на обра-
зователни институции, 
което включва асфал-
тиране на дворното 
място на ГПЧЕ „Йордан 
Радичков“, ремонт на 
обучителна зала за тан-
ци в СУ „Св. св. Кирил 
и Методий“, ремонт на 
покрив на ОУ „Епископ 
Софроний Врачански“. 
През тази година ще 
бъде завършен и про-
ектът за пристрояване 
на ОУ „Иван Вазов“, 
чиято учебна база ще 
се увеличи с четири 
класни стаи и ще бъде 
осигурена достъпна 
архитектурна среда по-
средством изграждане 
на асансьор. 

„Тази година сме по-
ели ангажимент и сме 
заделили 16 200 лв. 
за стипендии на сту-
денти от град Видин, 
които през учебната 
2022/2023 година ще се 
обучават в медицински-
те специалности на Ру-
сенския университет – 
те ще учат в град Русе, 
но предоставянето на 
стипендията ще е сре-
щу ангажимент от тяхна 
страна впоследствие да 
се върнат и да работят 
във видинската болни-
ца“, обясни Борисова. 
Тя посочи, че и през 
2022 година 23 социал-
ни услуги на територи-
ята на Община Видин 
ще функционират като 
държавно делегирана 
дейност. Допълнително 
Общината ще продължи 
да предоставя различни 
социални услуги, както 
и активно да работи по 
проекти в подкрепа на 
хората в уязвимо поло-
жение.

Заместник-кметът 
допълни, че се планира 
увеличение на бюдже-
тите за провеждане на 
културни събития, както 
и за туризъм и за спорт 
и младежки дейности. 
„И през тази година 
нашата цел е общата 
ни визия „Видин – фе-
стивален град“ – заяви 
Борисова. Отново ще 
бъдат организирани 
знаковите за Видин съ-

бития – Фестивал на 
изкуствата „Дунавски 
вълни“, Международни-
ят фолклорен фестивал 
„Синия Дунав“, видин-
ският панаир, младеж-
кият фестивал Summer 
Vibes, фестивалът Vida 
Аrt, Нестинарската ве-
чер, средновековният 
фестивал „БъдинЪ“, за 
втора година във Видин 
ще се проведе оперни-
ят фестивал „Летни му-
зикални празници „Баба 
Вида“. Населените мес-
та в общината отново 
ще получат средства за 
отбелязване на тради-
ционните събори.

Предвижда се по-
ставяне на стена за ка-
терене в Крайдунавския 
парк и на фитнес уре-
ди в парк „Владикина 
бахча“. Ремонтни дей-
ности ще бъдат извър-
шени в Спортна зала 
„Фестивална“, както и 
на покрива на Младеж-
кия дом. Средствата за 
подпомагане на спорт-
ните клубове ще са с 
25% повече в сравнение 
с 2021 г. За първа годи-
на нашият град ще е до-
макин на Национален 
лекоатлетически крос 
„Видин рън – 2022“. С 
финансовата и органи-
зационна подкрепа на 
Общината през година-
та ще се проведат тур-
нири и състезания по 
лека атлетика, волей-
бол, футбол, стрийтбол, 
баскетбол и др.

Ще бъдат продъл-
жени трите летни мла-
дежки програми, които 
Община Видин старти-
ра през миналата го-
дина – за насърчаване 
на доброволчеството, 
летните занимания по 
интереси и платения 
стаж.

Зам.-кметът Све-
тослав Скорчев: По-
именният списък за 
капиталови разходи 
за 2022 г. е в размер на 
над 27 млн. лв.

Заместник-кметът 
по устройство на тери-
торията и развитие на 
инфраструктурата Све-
тослав Скорчев запозна 
присъстващите с пои-
менния списък за капи-
талови разходи. Той е 
в размер на 27 094 662 
лв., от които: 1 889 300 
лв. целева субсидия; 3 
518 599 лв. собствени 
бюджетни средства; 21 
312 177 лв. - средства от 
Европейския съюз; 374 
586 лв. - други (транс-
фери и субсидии от РБ). 
Тази година средства 

са предвидени за из-
вършване на ремонтни 
дейности на улици във 
всички населени места; 
за ремонти на училища 
и детски градини; на 
помещения на здравни 
кабинети в селата; за 
подмяна на улично ос-
ветление с енергоспес-
тяващо в някои селища 
от Общината; ремонт на 
алеи в парк „Рова“ (сре-
щу филиала на Русен-
ския университет „Ангел 
Кънчев“ и в участъка от 
ЧЕЗ до РЗИ), в Крайду-
навския парк (от Худо-
жествената галерия до 
Телеграф капия), както 
и в парк „Владикина ба-
хча“; за съфинансиране 
по изпълнявани от Об-
щината проекти; за дос-
тавка на машини, съо-
ръжения, оборудване 
за ОП „Чистота, озеле-
няване и благоустрой-
ство“; за придобиване 
на компютърна техника 
в различни направле-
ния и др.

Зам.-кметът Десис-
лава Тодорова: През 
тази година Общината 
ще изпълнява проекти 
за близо 44 млн. лв.

През 2022 година 
Община Видин ще из-
пълнява инфраструк-
турни, екологични и 
социални проекти на 
обща стойност 43 820 
508 лв., съобщи за-
местник-кметът Десис-
лава Тодорова. Те са 
свързани с подобря-
ване на качеството на 
атмосферния (подмяна 
на отоплителни уреди 
в домакинствата), рес-
таврация и адаптация 
на Синагога – Видин 
в туристически обект 
„Културен център „Жул 
Паскин“, изграждане на 
нови социални жилища, 
рехабилитация на цен-
тралната пешеходна 
зона в участъка от Мла-
дежкия дом до Спорт-
ната зала, въвеждане 
на мерки за енергийна 
ефективност в 13 жи-
лищни блока и др. 

Тодорова подчерта, 
че 2022 г. е стратегиче-
ски важна за подготов-
ката на инвестиционни 
проекти. Целта е Общи-
на Видин да има готов-
ност и да подаде своите 
проектни предложения 
веднага след като запо-
чне кандидатстването 
за финансиране по Пла-
на за възстановяване 
и устойчивост и новите 
оперативните програми 
на Европейския съюз за 
периода 2021 – 2027 г.

Бюджетът на Община Видин за 2022 г. ще е бюджет 
на благоустрояването на всички населени места
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лови разходи – 529 
200 лв.; преходен 
остатък от местни 
дейности от 2021 
г. – 2 445 527 лв.; 
преходен остатък от 
държавни дейности 
– 586 635 лв.; прехо-
ден остатък на учи-
лищата – 434 557 лв. 
Планираните местни 
приходи за 2022 г. са 
397 018 лв. 

По време на об-
съждането жители 
на община Ружинци 
са направили пред-
ложения, основно 
свързани с ремонти 
на инфраструктура. 
„Едно от предложе-
нията на граждани 
беше за проектиране 
на улици за рехаби-
литация и подмяна 
на водопроводната 
мрежа – ние ще се 
съобразим с това и 
ще заложим сред-

ства за проек-
тирането на по-
следния етап на 
водопровода в 
Дреновец, ули-
ца в село Динко-
во, село Роглец, 
основна подмя-
на на водопро-
вода в с. Черно 
поле. Идеята е 
да имаме гото-
ви проекти, за 
да не пропус-
нем възможност 
да кандидатстваме“, 
обясни Александров. 
Друго направено по 
време на обсъжда-
нето предложение е 
за ремонт и изграж-
дане на тротоари 
по главните улици 
в населените места 
Ружинци, Дреновец 
и Тополовец, които 
улици са и част от 
третокласни пътища, 
като желанието на 
хората било за целта 
да не се използват 

тротоарни плочи, а 
да се полага асфалт. 
Кметът на община 
Ружицни обясни, 
че няма как това 
да бъде направено 
наведнъж, защото 
би бил необходим 
огромен финансов 
ресурс, но би мог-
ло да се осъществи 
поетапно, като се 
започне от възлови 
участъци, каквито са 
например районите, 
където се провеждат 
съботните пазари. 

„Кметският на-

Стартира тръжна процедура за стро-
ителен надзор при ремонта на пътя 

Раброво – Периловец – Шишенци
Участъкът е включен в работната програма 
на АПИ за 2022 г. по предложения на граждани

Над 9,5 млн. лв. е проектобюджетът на Община Ружинци за 2022 г. Ружинци 

местник на село 
Динково направи 
предложение за из-
граждане на ограда 
около паметника в 
населеното място. 
Друго предложение, 
за което също ще за-
ложим средства, е за 
направа на ограда на 
гробищните паркове 
на Бело поле и Бе-
лоптичене, квартала 
на село Ружинци. 
Ние сме предвидили 
ремонти на общин-
ски сгради, като ще 
изградим нови огра-
ди пред кметството в 
село Дражинци, пред 
блок „9-те апарта-
мента“ в с. Дреновец, 
ще направим рампа 
за инвалиди в село 
Гюргич и др.“, обясни 
Александров. 

Той допълни, 
че през тази годи-
на окончателно ще 
бъде завършен ре-
монтът на читалище 
„Здравец“ – с. Дре-
новец, като на сгра-
дата ще бъде напра-
вена изолация и ще 
бъдат ремонтирани 
още две помеще-
ния. В момента се 
извършва ремонт и 
на читалище „Хрис-
то Ботев“ в Дрено-
вец, за което бяха 
отпуснати средства 
с постановление на 
Министерски съвет. 
Читалищата в Ру-
жинци и в Гюргич са 
ремонтирани в пре-
дходни години. Така 
за догодина остава 
единствено да се 
обнови читалищната 
сграда в Плешивец, 
с което ще бъде за-
вършено обновя-
ването на сградния 
фонд на читалищата 
в общината, подчер-
та Александров. Той 
допълни, че в бю-
джета за 2022 година 

ще бъдат заде-
лени средства 
за закупуване 
и монтиране на 
допълнителни 
съоръжения за 
с ъ з д а д е н и т е 
във всички на-
селени места 
кътове за от-
дих и игри. Ще 
бъдат ремон-
тирани също 
така пенсио-

нерските клубо-
ве в Тополовец и в 
Ружинци. 

Общината е кан-
дидатствала по Нор-
вежката програма с 
проект за изпълне-
ние на мерки за енер-
гийна ефективност в 
детската градина в 
село Ружинци. Ако 
проектът не полу-
чи финансиране, в 
общинския бюджет 
догодина ще бъдат 
заложени средства 
за ремонтиране на 
детското заведение, 
каза ружинският 
кмет. Той съобщи, 
че почти е завършен 
новият физкултурен 
салон към училище-
то в Ружинци, за кой-
то Общината получи 
целеви средства от 
държавата, остават 
единствено някои 
довършителни рабо-
ти вътре в сградата. 
Предстои модерното 
спортно съоръжение 
да бъде официално 
открито на 12 април. 

Приоритет за Об-
щина Ружинци през 
тази година е и за-
купуването и монти-
рането на камери за 
видеонаблюдение. 
„Става въпрос за 
около 200 камери, 
които ще бъдат по-
ставени на всички 
общински обекти, 
но те ще спомогнат 
за повишаване на 
сигурността в райо-
ните, попадащи в 
обхвата им. Целта 
е във всяко село да 
има минимум по 10 
камери, които ще са 
от полза на силите 
на реда, както и щe 
дадат по-голяма си-
гурност на жителите 
на общината“, каза 
Александров. Ще 
бъде подобрено и 

осветлението в пар-
ковете, като на ста-
рите стълбове ще 
се поставят соларни 
лампи, с което ще се 
намалят и разходите 
на Общината за ел. 
енергия. 

„ П р е д в и ж д а м е 
закупуването на 
три обекта. Става 
въпрос за бившия 
младежки дом в 
село Ружинци, ста-
рото училище в село 
Гюргич и имот срещу 
сградата на общин-
ската администра-
ция. Намерението е 
те да бъдат използ-
вани предимно за 
социални дейности“, 
посочи ружинският 
кмет. Той допълни, 
че плановете включ-
ват и купуване на 
част от първия етаж 
на сградата, в която 
се помещава Кмет-
ство Динково – в 
момента то е раз-
положено на втория 
етаж, а целта е да 
бъде преместено на 
първия, така че да 
се осигури по-лесен 
достъп на хората. 

Александър Алек-
сандров съобщи, че 
Община Ружинци ще 
се опита да се въз-
ползва максимално 
от презентираната 
от министъра на ре-
гионалното развитие 
Гроздан Караджов 
програма за финан-
сиране на общин-
ска пътна и ВиК ин-
фраструктура, като 
ще бъдат подадени 
всички обекти, за 
които има готов-
ност. „Те са свърза-
ни с асфалтиране 
на улици, ремонт на 
пътя до Черно поле, 
подмяна на водо-
проводна мрежа в 
Гюргич и Дреновец. 
Надявам се да по-
лучим финансиране 
през тази година“, 
обясни Алексан-
дров. Той изрази на-
дежда, че през тази 
година ще стартират 
и европейските опе-
ративни програми, 
по които Общината 
да може да подаде 
готовите проекти, с 
които разполага. 

А г е н ц и я 
„Пътна ин-
фраструкту -
ра“ е обявила 
две общест-
вени поръчки 
за избор на 
изпълнители 
на строител-
ния надзор 
при основ-
ния ремонт 
на близо 200 
км третокласни пътища, един 
от които е на територията на 
област Видин – близо 12-кило-
метров участък от пътя Рабро-
во – Периловец - Шишенци. 
От пътната агенция уточниха, 
че това е един от участъците, 
включен в ремонтната програ-
ма на АПИ за 2022 година на 
база постъпили предложения 
от граждани. Офертите на 
участниците в двете тръжни 
процедури ще се приемат до 
26 април 2022 г.

Път III-121 Раброво – Пери-
ловец – Шишенци е най-крат-
ката пътна връзка на населе-

ните места в общините Видин 
и Кула, напомнят от АПИ. От 
там съобщават, че индикатив-
ната стойност на обявената 
тръжна процедура за строите-
лен надзор при ремонта на 12-
километровия участък е  455 
878.50 лв. без ДДС. За същин-
ската рехабилитация на трето-
класното трасе вече има изгот-
вен технически проекти, като 
предстои да стартират тръжни-
те процедури и за избор на из-
пълнител на строително-мон-
тажните работи, става също 
така ясно от разпространената 
от АПИ информация. 
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монстрации – учебни 
евакуации и предста-
вяне на възможност-
ите на пожарната и 
спасителна техника.

На 31 март през 
1878 г. новосфор-
мираният видински 
Общински съвет взе-
ма редица важни 
решения – редом с 
почистването на гра-
да, изкопаването на 
канали, изграждането 
на улично осветление 
с газови лампи и на-
значаването на нощ-
на стража, е решено 
да бъдат назначени 
пожарникари, които 
да предпазват града 
от пожари, разказа 
пред журналисти гла-
вен инспектор Димчо 
Горанов, началник 
на РСПБЗН – Ви-
дин. Така всъщност 
се поставя началото 
на днешната видин-
ска пожарна служба. 
През следващите 
години структурата 
й се променя, като 
към края на 19 век 
служителите в нея 

Семинар за развитието на културния туризъм се проведе във Видин

Във Видин отбелязаха 144 години 
организирано противопожарно дело 

Във Видин пред-
ставители на инсти-
туции и на научната 
общност обсъдиха 
перспективите пред 
развитието на кул-
турния туризъм. Съ-
битието, което е част 
от международния 
проект DANUrB+: 
„Градски бранд Ду-
нав+: Изграждане на 
регионална и мест-
на устойчивост чрез 
валоризация на кул-
турното наследство 
по река Дунав”, беше 
открито от замест-
ник-кмета на община 
Видин Борислава Бо-

рисова. Семинарът 
под наслов „Местни 
ценности и развитие 
на културния тури-
зъм в региона на Ви-
дин“ бе организиран 
съвместно с пред-
ставители на Нацио-
нален туристически 
клъстер „Български-
ят пътеводител“ и 
Нов Български Уни-
верситет, Департа-
мент „Архитектура“. 
Той се проведе в кон-
ферентната зала на 
Епиграфския център 
във Видин.

„Като асоцииран 
партньор по проекта, 

Общината привет-
ства намеренията в 
неговите рамки да 
се подкрепят общ-
ностите по река Ду-
нав, да се развива 
сътрудничеството 
между градовете и 
регионите, разполо-
жени по поречието, 
да се промотират 
местни туристически 
забележителности 
и маршрути, да се 
организират култур-
ни събития“, каза в 
приветствието си при 
откриването Борис-
лава Борисова. Тя 
отбеляза, че Община 
Видин има изградени 
много добри контак-
ти както със съседни 
държави и градове, 
свързани чрез река 
Дунав, така и с по-
отдалечени, като до-
пълни: „Мога да дам 
един показателен 
пример в това отно-
шение – провеждане-
то на международния 
фолклорен фестивал 

„Синия Дунав“ във 
Видин, който събира 
стотици участници 
от редица държави. 
Така че проектът е 
една чудесна въз-
можност подобни 
събития да се над-
граждат, да се създа-
ват нови общности, 
които да споделят 
идентични цели“. За-
местник-кметът из-
рази надеждата си, 
че реализирането на 
проекта ще допри-
несе за предлагане-
то на по-качествени 
туристически проду-
кти, за фокусиране 
на вниманието върху 
културните ценности 
и местните традиции. 
Борисова пожела 
ползотворна работа 
на семинара и успех 
във всички предстоя-
щи дейности.

Програмата на 
събитието включва-
ше теми, свързани 
с умни туристически 
решения по поречие-

то на Дунав; с крите-
рии за оценка и избор 
на обекти за изготвя-
не на DANUrB+ План 
за действие; с разви-
тието на културния и 
творчески туризъм в 
регион Видин; с опаз-
ването на културните 
ценности – ключ за 
съживяване на сви-
ващите се градове. 
Проведе се и уърк-
шоп за създаване на 
съвместни проекти в 
областта на култур-
но-историческото на-
следство.

П р о е к т ъ т 

DANUrB+: „Град-
ски бранд Дунав+: 
Изграждане на ре-
гионална и местна 
устойчивост чрез ва-
лоризация на култур-
ното наследство по 
река Дунав“ се фи-
нансира по програма 
за транснационал-
но сътрудничество 
„Дунав 2014-2020“ и 
е съфинансиран от 
фондовете на Евро-
пейския съюз (ЕФРР 
и ИПП) и от Нацио-
налния бюджет на 
Република България.

наброяват 19 души, 
а през 1925 година е 
закупена и първата 
специализирана про-
тивопожарна маши-
на. През същата го-
дина двама видински 
огнеборци участват 
в първия проведен 
курс за пожарни ко-
мандири. С развитие-
то на индустрията се 
внедряват нови ма-
шини – автомобили, 
превозващи различ-
ни водни количества 
и пожаротехнически 

средства. Първите 
пожарникари работят 
с ръчни двубутални 
помпи, като черпят 
вода от различни съ-
дове (каци, бидони 
и др.), която по тек-
стилни маркучи се 
подава към мястото 
на пожара. 

Макар в същност-
та си професията на 
пожарникаря да оста-
ва също толкова рис-
кова днес, колкото е 
била за огнеборците-
пионери преди 144 

години, сега служи-
телите на видинска-
та пожарна служба 
разполагат с модерна 
техника за пожаро-
гасене и спасяване. 
Организираните по 
случай празника де-
монстрации имаха за 
цел именно предста-
вяне на възможност-
ите на тази техника. 

Програмата за 
деня започна с учеб-
на евакуация и пожа-
ротехническо занятие 
в СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ – град Ви-
дин и ПГ „Михала-
ки Георгиев“. След 
края на демонстра-
циите учениците 
имаха възможност 
да разгледат пожар-
ните автомобили. 
По-късно през деня 
на паркинга до кре-
постта „Баба Вида“ 
беше организира-
но представяне на 
специализираната 
техника за гасене на 
пожари и извършва-
не на аварийно-спа-

сителната дейност. 
Видинските гражда-
ни, които не се упла-
шиха от дъжда и дой-
доха на събитието, 
имаха шанса да се 
качат в коша на авто-
механичната пожарна 
стълба и да се насла-
дят на невероятната 
панорамна гледка 
към река Дунав. 

Към момента ви-
динската пожарна 
служба разполага с 
16 единици техника, 
каза гл. инспектор 

Горанов. Девет от 
тях са автомобили 
за извършване на 
пожарогасителна и 
спасителна дейност, 
а останалите са по-
мощни машини – ве-
рижна машина; авто-
механична стълба с 
възможност за раз-
пъване на височина 
27 метра от нивото 
на земята; автомобил 
за доставка на гаси-
телни вещества; три 
автомобила с висока 
проходимост, специ-
ализиран автомобил 
за оказване на помощ 
при пътно-транспорт-
ни произшествия. Във 
видинската пожарна 
служба има и специ-
ализиран контейнер 
с уреди за измерване 
на радиация и пари 
на опасни вещества 
и материали. 70 души 
наброява щатът на 
Районната служба, 
като 60 от служите-
лите са във Видин, а 
останалите десет са в 
участъците в община 
Брегово, допълни на-
чалникът на РСПБЗН 
– Видин.
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В ОбС – Видин обсъдиха подкрепата за бежанците 
от конфликта в Украйна и кметските заплати

Община Видин 
ще може да настаня-
ва бежанци от кон-
фликта в Украйна 
в общински сгради, 
както и при необхо-
димост да им пома-
га финансово да по-
срещнат основните 
си потребности. Ре-
шението за това, 
след доста дълги 
дебати, бе взето на 
проведеното на 28 
март заседание на 
видинския Общин-
ски съвет. Още едно 
предложение, вклю-
чено в дневния ред, 
предизвика продъл-
жителни обсъжда-
ния – за увеличе-
нието на заплатите 
на кмета на община 
Видин и на кмето-
вете на кметства. В 
крайна сметка обаче 
и то беше прието. 

В началото на 
обсъждането на те-
мата за подкрепата 
за бежанците от Ук-
райна, думата поис-
ка заместник-кметът 
на Видин Борисла-
ва Борисова, която 
обясни, че във връз-
ка с възникналите 
въпроси от общин-
ски съветници по 
време на постоян-
ните комисии, адми-
нистрацията е под-
готвила допълнение 
към първоначалното 
предложение. В него 
изрично се упомена-
ва, че предвидените 
за подпомагане на 
бежанците финан-
сови средства ще 
са в размер на до 
50 000 лв., които ще 
се разходват само 
при необходимост. 
„Мога да поема ан-
гажимент на всяко 
заседание на Об-
щински съвет, при 

нужда от разход-
ване на тези сред-
ства, да давам отчет 
каква част от тях е 
използвана“, заяви 
заместник-кметът. 
Борисова разясни, 
че сумата от 40 лв., 
която държавата от-
пуска, е единствено 
за настаняването 
и изхранването на 
бежанците от кон-
фликта в Украйна, 
докато финансовата 
помощ от Общината 
е за обезпечаване 
на потребности от 
първа необходи-
мост, медикаменти и 
медицинска помощ 
и за осигуряване на 
други необходими 
пособия за бита.

З а м . - к м е т ъ т 
също така изброи в 
кои общински сгра-
ди би могло да бъ-
дат настанени граж-
дани със статут на 
бежанци и получили 
временна закрила – 
стаи на Гребна база, 
Центъра за подкре-
па на личностното 
развитие (градското 
общежитие), Сред-
но училище „Христо 
Ботев“, при необ-
ходимост Спортна 
зала „Фестивална“, 
както и в свободните 
общински жилища и 
във всички общин-
ски сгради, които 
предлагат подходя-
щи условия. „Оста-
налите сгради ще 
се използват при 
необходимост – в 
случай, че се изчер-
па капацитетът на 
общежитието. В мо-
мента в него са от-
странени повредите 
по ВиК инсталаци-
ята и със средства 
на Общината стаите 
се привеждат в по-

добър вид“, обясни 
Борисова.

Дискусията по 
въпроса продължи 
повече от 40 мину-
ти. По време на де-
батите общинският 
съветник Пламен 
Трифонов отбеля-
за, че надеждите 
са конфликтът в Ук-
райна да приключи 
скоро, но е напълно 
възможно военните 
действия да се про-
точат. Затова той 
изрази мнение, че в 
общинския бюджет, 
който предстои да 
се гласува, следва 
да бъде заделен ре-
зерв, който да се из-
ползва в случай, че 
50-те хиляди лева 
бъдат разходвани. 

Общинският съ-
ветник Цецко Ива-
нов път отбеляза, 
че от войната могат 
да избягат и руски 
граждани. „Тях ще ги 
връщаме от грани-
цата ли?,“ риторич-
но попита общински-
ят съветник. Затова 
той предложи да се 
направи редакция 
и в решението да 
се запише, че сред-
ствата са за бежа-
нци, пострадали от 
войната между Ру-
сия и Украйна. Вой-
на няма обявена, 
така че юридически 
подобна формули-
ровка не е издър-
жана – репликираха 
го негови колеги. В 
крайна сметка об-
щинските съветници 
постигнаха консен-
сус и в окончател-
ния вариант на еди-
нодушно приетото 
решение фразата 
„украински гражда-
ни (бежанци)“ беше 
заменено с „гражда-
ни със статут на бе-
жанци от конфликта 
в Украйна“. 

С 20% по-висо-
ки заплати ще по-
лучават кметът на 
община Видин и 
кметовете на кмет-
ства. 

Средствата за 
увеличението са 
предвидени в дър-
жавния бюджет, като 

по време на диску-
сията стана ясно, че 
със същия процент 
ще скочат и трудо-
вите възнагражде-
ния на кметските 
наместници в общи-
на Видин. 

Очаквано, тема-
та доведе до дъл-
ги дебати, които се 
завъртяха основно 
около заплатата на 
кмета на община-
та. От опозицията 
предложиха да ос-
тане увеличението 
на възнаграждения-
та на кметовете на 
кметства, а това на 
видинския градона-
чалник да отпадне. 
Думата взе и секре-
тарят на Община 
Видин Валери Ди-
митров, който обяс-
ни, че средствата 
за заплати на кме-
товете на общини 
и на кметства и на 
кметските наместни-
ци са държавно де-
легирана дейност. 
„По никакъв начин 
с предлаганото уве-
личение от 20% не 
се ощетява бюдже-
тът на общинската 
администрация, тъй 
като това са пари, 
отпуснати от дър-
жавата, те не могат 
да се харчат за дру-
го“, заяви Димитров. 
В крайна сметка 
предложението на 
опозицията беше 
отхвърлено, а при 
последвалото гласу-
ване решението за 
по-високия размер 
на кметските запла-
ти беше подкрепено 
от мнозинството об-
щински съветници. 

В и д и н с к и я т 
градоначалник д-р 
Ценков: Не съм 
станал кмет заради 
заплатата, а защо-
то искам промяна 
в нашия град и об-
щина

Внасянето на 
предложението за 
увеличаване на за-
платите на кметове-
те на кметства и на 
кмета на общината е 
в изпълнение на За-
кона за държавния 
бюджет за 2022 г., 

Закона за публични-
те финанси, Закона 
за местното самоу-
правление и мест-
ната администрация 
– това заяви пред 
журналисти кметът 
на община Видин 
д-р Цветан Ценков, 
който коментира 
основните предло-
жения, включени в 
дневния ред на ОбС.  
„Не съм станал кмет 
заради заплатата, а 
защото искам про-
мяна в нашия град и 
община. Аз съм пър-
вият кмет, който е 
изминал над 35 000 
км със собствения 
си автомобил. Всич-
ки мои съграждани 
виждат, че в града 
се движа с колело“, 
заяви д-р Ценков. 

Той призова 
също така да не се 
спекулира с темата 
за бежанците, за да 
не се нагнетява още 
повече напрежение 
в нашето общество. 
„Случващото се в 
момента в Украйна е 
събитие в човешката 
история, което е без 
аналог през послед-
ните десетилетия. 
От самото начало на 
конфликта поддър-
жам връзка с Антон 
Киссе, който е пред-
седател на Асоциа-
цията на българите 
в Украйна. Първите 
два автобуса с бе-
жанци дойдоха, тъй 
като Общината беше 
поела ангажимент 
да ги приемем и да 
направим каквото е 
във възможностите 
ни за тези хора – и 
това още преди дър-
жавата да създаде 
необходимата орга-
низация“, отбеляза 

д-р Ценков. „За по-
следните 40 години 
България е загубила 
над 3 млн. души на-
селение – статисти-
ката е катастрофал-
на и като кмет се 
надявам нашето об-
щество, държавата 
и правителството ни 
да осъзнаят необхо-
димостта България 
да прибере нашите 
събратя от конфли-
кта в Украйна – раз-
бира се, тези, които 
биха желали да ос-
танат тук“, допълни 
д-р Ценков. 

Кметът засегна и 
още една тема – го-
дишната програма 
за управление и раз-
пореждане с имо-
ти-общинска соб-
ственост за 2022 г., 
която не беше при-
ета, тъй като не по-
лучи подкрепата на 
достатъчен брой об-
щински съветници. 
Д-р Ценков припом-
ни, че програмата е 
неразделна част от 
общинския бюджет 
за 2022 година, тъй 
като приходите от 
общинските имоти 
влизат в разчета и 
планирането на ка-
питаловите разходи, 
които се предвиждат 
за финансиране със 
собствени прихо-
ди. „Това означава, 
че има риск в тази 
тежка година много 
от заложените ка-
питалови дейности 
в селата и в град 
Видин да не бъдат 
осъществени. Надя-
вам се на следваща-
та сесия програмата 
да бъде гласувана“, 
каза д-р Ценков. 
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подготвения доклад 
по проектобюджета 
става ясно, че при-
оритети на Община 
Чупрене за 2022 го-
дина са запазване 
на финансова ста-
билност при продъл-
жаване на усилията 
за благоустрояване 
на населените мес-
та и подобряване 
на предоставяните 
публични услуги. 
Освен това акцент в 
работата на общин-
ската администра-
ция ще е успешното 
разработване на 
проекти и усвояване 
на средства от евро-
пейските фондове, 
както и подготовка-
та за посрещане на 
негативните ефекти, 
следствие от пови-
шаващата се инфла-
ция.

По отношение на 
конкретните параме-
три, общата субси-
дия за делегирани 
от държавата дей-
ности ще е в размер 
на малко над 3 млн. 
лв., общата израв-
нителна субсидия 
ще възлиза на бли-
зо 480 хил. лв., це-
левата субсидия за 
зимно поддържане 
и снегопочистване 
ще е малко над 56 
хил. лв. В частта на 
местните дейности 
са планирани данъч-
ни приходи в размер 
на малко над 120 
хил. лв., както и бли-
зо 600 хил. лв. неда-
нъчни приходи. 

Тази година Об-
щина Чупрене ще 
получи целева суб-
сидия от държавата 
за капиталови раз-

ходи в размер на 
малко под 450 хил. 
лв. Към тях се при-
бавят и собствени 
средства от прехо-
ден остатък и така 
общият обем на ка-
питаловите разходи, 
които се планира 
да бъдат изпълнени 
през 2022 година, 
ще възлиза на мал-
ко над 630 хил. лв. 

Основна част 
от тези средства – 
близо 480 хил. лв., 
са предвидени за 
основен ремонт на 
улици в селата Чу-
прене, Горни Лом, 
Долни Лом, Репляна 
и Средогрив, които 
са с подменен водо-
провод. Заложени 
са пари за ремон-
ти на пенсионерски 
клубове, на парка 
и площада в село 
Чупрене, на детска 
площадка и игрище 
в Чупрене, както и 
за изграждане на 
спортни или детски 
площадки във Вър-
бово, Протопопин-
ци, Репляна, Долни 
Лом, на тоалетен 
възел в местност-
та „Гънденица“ в 
землището на село 
Горни Лом и на кът 
за отдих в местност-
та „Голема река“ в 
землището на село 
Чупрене. Общината 
също така планира 
да закупи машина за 
полагане на хоризон-
тална пътна марки-
ровка. Заделени са 
и средства за изра-
ботване на проекти 
за асфалтиране на 
улици и за събиране 
и отвеждане на дъж-
довни води от улици 
в село Горни Лом. 

България вече не е в извънредна епидемична обстановка

Финансовата стабилност – при-
оритет в проектобюджета на 

Община Чупрене за 2022 г.

От 1 април отпад-
на въведената в Бъл-
гария извънредна епи-
демична обстановка. 
С това се премахнаха 
и въведените в страна-
та противоепидемични 
мерки, като те станаха 
с препоръчителен ха-
рактер. Така вече не е 
задължително носене-
то на защитна маска 
за лице на обществе-
ни места, спазването 
на физическа дистан-
ция, ограниченията в 
броя на лицата, които 
могат да посещават 
едновременно обекти 
на закрито, ограниче-
нията при посещение 
на присъствено обу-
чение, забраната за 
свиждания в болници-
те и заведенията за 
социални услуги. Спи-
рат работа и обособе-
ните COVID-зони. 

Все пак здравните 
власти отбелязват, че 
и след отпадане на 
извънредната обста-
новка е силно препо-
ръчително носенето 
на защитна маска за 
лице в градския транс-
порт, лечебните заве-
дения, както и когато 
има струпване на мно-
го хора на открито.

Остава обаче в 
сила изискването за 
предоставяне на ци-
фров COVID сертифи-
кат на ЕС за ваксина-
ция, преболедуване 
или отрицателен ре-
зултат от PCR или ан-
тигенен тест или ана-
логичен документ на 
граничните пунктове.

Въпреки отпада-
нето на извънредната 
епидемична обстанов-

ка продължават мер-
ките за подкрепа на 
засегнатите от панде-
мията сектори, както 
и на пенсионерите и 
хората с увреждания. 
От Министерството 
на труда и социалната 
политика информира-
ха, че Ковид добав-
ките към пенсиите на 
всички пенсионери, в 
размер на 60 лв., ще 
се изплащат до края 
на юни 2022 г. Нацио-
налният осигурителен 
институт ще продължи 
да превежда и едно-
кратната добавка от 
75 лв. на всички пен-
сионери, които в пери-
ода от 1 януари до 30 
юни 2022 г. завършат 
пълен ваксинационен 
курс срещу ковид или 
имат поставена първа 
доза от 1 до 30 юни. 
До юни включително 
ще се изплащат и из-
равнителни добавки 
към пенсиите на хора-
та, които през януари 
2022 г. са получили 
по-ниска обща сума от 
сбора на ковид добав-
ка и пенсия в сравне-
ние с декември  2021 
г. 

ТЕЛК решенията, 
чийто срок е изтекъл 
по време на извънред-
ното положение или 
извънредната епиде-
мична обстановка, ще 
важат до 30 юни. До 
същата дата служебно 
се удължава и срокът 
за изплащане на пен-
сиите за инвалидност 
по експертни реше-
ния, които са изтекли 
по време на извън-
редното положение 
или извънредната епи-

демична обстановка. 
Тези  пенсии ще про-
дължат да се получа-
ват и след 30 юни 2022 
г., ако дотогава хората 
са преосвидетелства-
ни и в Националния 
осигурителен институт 
са постъпили данни за 
определения нов срок 
на инвалидността.

През цялата 2022 
г. до 90 дни неплатен 
отпуск ще се зачита за 
трудов и осигурителен 
стаж.

Действието на мяр-
ката „60 на 40“ също 
беше удължено до 30 
юни при запазване на 
досегашните условия 
за подкрепа за за-
пазване на работни-
те места. Решението 
беше прието на про-
веденото преди дни 
заседание на Минис-
терски съвет. Така ще 
продължи изплащане-
то на средства за ра-
ботници и служители, 
които през периода от 
13 март до 31 декем-
ври 2020 г. са работи-
ли на непълно работ-
но време, ползвали са 
отпуск на основание 
чл. 173а от Кодекса на 
труда или работата им 
е била преустановена 
поради въведени вре-
менни ограничения на 
дейността.

Фирмите, учре-
дени преди 1 януари 
2020 г., ще получат 
от държавата 60 на 
сто от осигурителния 
доход на работници-
те и служителите за 
октомври 2021 г. и от 
осигурителните вноски 
за сметка на работода-
теля. За да имат това 

право, приходите им 
от продажби през ме-
сеца, за който канди-
датстват за средства, 
трябва да са намалели 
с не по-малко от 40% 
спрямо средномесеч-
ните приходи за 2019 г. 
При спад с не по-мал-
ко от 30%, подкрепата 
от държавата ще е 50 
на сто от осигурител-
ния доход за октомври 
2021 г. и от осигурител-
ните вноски за сметка 
на работодателя.

Фирмите, учре-
дени след 1 януари 
2020 г., ще имат право 
на средства от 60 на 
сто от осигурителния 
доход на работници-
те и служителите за 
октомври 2021 г. и от 
осигурителните вноски 
за сметка на работо-
дателя, ако приходите 
им от продажби през 
месеца, за който кан-
дидатстват за подкре-
па, са се понижили с 
не по-малко от 40% 
спрямо средномесеч-
ните приходи за 2020 
г. При намаление с не 
по-малко от 30%, дър-
жавата ще ги подкрепя 
с 50 на сто от осигури-
телния доход за октом-
ври 2021 г. и от осигу-
рителните вноски за 
сметка на работодате-
ля. Сред изискванията 
към работодателите е 
да нямат задължения 
за данъци и задължи-
телни осигурителни 
вноски преди 1 януари 
2021 г.

Работодателите, 
кандидатстващи за из-
плащане на средства 
за май 2022 г., могат да 
подават заявления до 

10 юни 2022 г. За месец 
юни работодателите 
ще кандидатстват при 
условията, по реда и в 
сроковете за май 2022 
г. Финансовите сред-
ства ще се превеждат 
на работодателя по 
банков път от Нацио-
налния осигурителен 

институт. Информация 
за условията и реда 
за кандидатстване 
ще бъде публикувана 
на интернет страни-
цата на Агенцията по 
заетостта и обявена 
в дирекции „Бюро по 
труда“.

От 4 април жителите на община Видин 
ще заплащат по-висока такса смет

Вече разплатилите се няма да трябва да доплащат
От 4.04.2022 г. раз-

мерът на такса смет 
в Община Видин се 
актуализира в съот-
ветствие с Решение 
№1 от 07.01.2022 г. 
на Общинския съвет, 
съобщиха от Община 
Видин. С посоченото 
решение на местния 
парламент промилите 
на такса смет за жи-
лищните имоти в об-
щина Видин се увели-
чават на 3,85 промила 

върху данъчната оцен-
ка. Досега за имотите в 
град Видин такса смет 
беше 2 промила, а в 
останалите населени 
места в общината – 1 
промил. По отноше-
ние на нежилищните 
имоти се запазват до-
сегашните равнища.

Причината по-ви-
сокият размер на так-
са смет да не влезе в 
сила от началото на го-
дината е, че областни-

ят управител на Видин 
върна за преразглеж-
дане, а в последствие 
и оспори в съда реше-
нието на Общинския 
съвет за приемане на 
план-сметката за чис-
тота. От Община Ви-
дин обясниха, че след 
определение на Вър-
ховния администрати-
вен съд от 29.03.2022 
г. се допуска предва-
рително изпълнение 
на горецитираното 

решение на ОбС – 
Видин. Новата такса 
смет ще се събира от 
4.04.2022 г. Хората, 
внесли вече задъл-
женията си, няма да 
доплащат разликата. 
Всички граждани, кои-
то заплатят дължими-
те данъци и такси до 
3.05.2022 г., ще полз-
ват отстъпка от 5%, 
уточниха от общинска-
та администрация.
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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

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.

ПРОДАВА 
ИМОТИ

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

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

Продавам панел-
на гарсониера в ж.к. 
„Баба Тонка“ и двуста-
ен панелен в ж.к. „Хи-
мик“, ет. 3. тел.: 0878 
864 985, 0899 864 954

Продавам трис-

тайни, панелни апар-
таменти в ж.к. „Вида“ 
и ж.к. „Гео Милев“ на 
ет. 4; 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 чети-
ристаен апартамент с 
гараж в ж.к. „Калето“. 
тел: 094/600 399, 0887 
381 855 

Продавам масив-
на едноетажна къща, 
с жилищна площ око-
ло 75 кв. м, находяща 
се в централната част 
на гр. Видин, с дворно 
място 375 кв. м; тел.: 
0877 151 848, 0876 
808 296

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

Продавам мезо-
нет 170 кв. м. на ет.3 
(недовършен) – 35 000 
евро. тел.: 094/600 
399, 0887 381 855

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

Продавам изгодно 
голяма тухлена гарсо-
ниера в ж.к. “Химик”, 
50 кв. м; тел.: 0888 
259 935

Продавам дву-
стаен тухлен апарта-
мент на ет. 2 с гараж 
в ж.к. „Плиска“. тел.: 
094/600 399, 0887 381 
855

Продавам дворно 
място 1200 кв. м, със 
стара къща и кладе-
нец, в гр. Дунавци; 
тел.: 0888 629 601

Продавам 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 дву-
стаен апартамент 
преустроен в триста-
ен, обзаведен, в ж.к.  
„Химик“. тел.: 094/600 
399, 0887 381 855

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, Сина-
говци и др. тел.: 0878 
864 985, 0899 864 954

Продавам земе-
делска земя в земли-
щето на село Рабро-
во, 7.5 дка, трета 
категория, обработва-
ема, цена 1000 лева; 
тел.: 0897 942 438

Продавам двуста-
ен тухлен апартамент 
в кв. „Калето“, 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 двуста-
ен тухлен апартамент 
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 Видин, 
Брегово, Ново село, 
Грамада, Кула, Димо-
во, Макреш, Ружинци, 
Бойница. Помощ при 
изготвяне на докумен-
ти. Безплатни правни 
съвети. Заплащане 
веднага; тел.: 0878 
864 985, 0899 864 954

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

ДАВА ПОД НАЕМ 

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

Давам под наем 
халета; тел.: 0888 677 
866

РАЗНИ 
ПРОДАЖБИ 

Продавам дърво-
делски машини – бан-
циг, абрихт, дърводел-
ски 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
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как работи системата 
за проверка и санк-
циониране на нару-
шители в синята зона 
на Видин. Тя е изцяло 

автоматизирана, като 
субективният фактор 
е сведен до минимум. 
Петър Петров, който 
е ръководител на си-
нята зона, показа це-
лия процес от първо-
началната проверка 
на даден автомобил, 
през заскобяването 
до санкционирането 
и освобождаването 
на превозното сред-
ство. 

Първо се скани-
ра регистрационният 

номер и инспектори-
те от ОП „Пазари и 
паркинги“ получават 
в реално време ин-
формация дали има 
заплатен абонамент 

или такса. При уста-
новяване на непра-
вомерно паркиране 
системата автома-
тично подава сигнал 
към заскобяващи-
те екипи. Прави се 
снимка на автомоби-
ла отпред и отстрани 
както преди поставя-
нето на скобата, така 
и впоследствие. С 
портативен принтер 
се разпечатва бе-
лежка с информация 

за законовите осно-
вания за налагане 
на мярката, както и 
с телефонните но-
мера на колцентъра. 
Гражданинът трябва 

да се обади, за 
да дойде от-
ново екипът и 
да премахне 
скобата, като 
санкцията за 
нарушителя е 
в размер на 20 
лв. Към нея се 
прибавя и так-
сата за вре-
мето, в което 
автомобилът е 
бил паркиран 
в синята зона, 
като служите-
лите от заско-

бяващия екип изда-
ват касова бележка. 

Ръководителят на 
синята зона показа 
и ситуационния цен-
тър, от където може 
да се проследява 
местоположението 
на всеки от служите-
лите, отговарящи за 
синята зона, както и  
заявките за заскобя-
ване. Информацията 
за тях се получава 
и от заскобяващите 

екипи чрез мобил-
ни телефони. В си-
туационния център 
се получават данни 
в реално време и 
за броя извършени 

проверки. Например, 
на 31 март към 11 ч. 
един от инспекторите 
беше направил 120 
проверки на автомо-
били, само за четири 
от които е било за-
платено ползването 
на синя зона; друг 
към същия час беше 
проверил 143 пре-
возни средства, като 
от тях 121 са били 
неправомерно пар-
кирани. 

П е т ъ р 
Петров отно-
во напомни 
начините на 
заплащане на 
таксата за си-
нята зона във 
Видин. Те са: 
изпращане на 
SMS на номер 
1394 на цена 
от 1 лв. (так-
сата за един 
час паркира-
не); чрез мо-

билното приложение 
MOBZZO или с елек-
тронен талон от парт-
ньори на Община 
Видин в търговската 
мрежа, обозначени 

със съответния сти-
кер. В партньорските 
обекти, таксите мо-
гат да се заплащат и 
в брой. В този случай 
не е нужно граждани-
те да поставят копи-
ето от електронния 
талон върху стъкло-
то на автомобила, 
защото в момента на 
закупуването на би-
лета информацията 
се подава към систе-
мата. 

„Целта на общин-
ското ръководство не 
е да се санкционират 
гражданите, а да се 
въведе ред в органи-
зацията на движени-

ето и в паркирането в 
град Видин“, подчер-
та Петров. Той призо-
ва видинчани да за-
купят абонамент или 
да заплатят такса, 
преди да паркират 
в синята зона, като 
напомни, че са оси-
гурени и достатъчно 
буферни паркинги, 
където спирането е 
безплатно.

Демонстрираха как работи системата за проверка и 
санкциониране на нарушители в синята зона на Видин


