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Уважаеми 
жители на 

Община Видин,
В тези светли дни, 

когато се поздравя-
ваме с Възкресение 

Христово, отваряме широко 
сърцата си за състрадание-
то, милосърдието, човечността. Разбираме, 
че трудностите могат да бъдат преодолени, 
само ако сме добронамерени един към друг 
и обединяваме усилия. 

Днес, ко-
гато светът е 
изправен пред 
глобални про-
блеми като 
пандемията и 
запазването на 
мира, имаме 

нужда да обър-
нем поглед към християнските ценности и да 
изпълним душите си с надежда.

Пожелавам на Вас и Вашите семейства да 
сте винаги заедно, да се уважавате и подкре-
пяте! Нека Великден бъде цветен, усмихнат 
и благословен, а помежду Ви има светлина, 
обич и разбирателство! Бъдете здрави, вели-
кодушни и уверени в собствените си сили! 
Честито Възкресение Христово!

Д-р Цветан Ценков
Кмет на Община Видин

УВАЖАЕМИ 
ЖИТЕЛИ НА 

ОБЛАСТ 
ВИДИН,

П р и е м е т е 
моите поздрави по повод 
един от най-големите хрис-
тиянски празници - Великден! 
Това е празник за нашата вяра в по-добри-
те времена, на нашата надежда в любовта 
към ближния и желанието ни доброто да се 
разпростре над света. Възкресението на 
Спасителя ни напомня, че по-често трябва 
да се обръщаме към изконните доброде-
тели – милосърдиe, прошка, покаяние.

Тази годи-
на посреща-
ме празника 
и з п р а в е н и 
пред предиз-
викателства 
– преодоля-
ване на сле-

дите от пандемията и военния конфликт 
в Украйна. Днес повече от всякога търсим 
Божията благословия, за да се справим с 
тези изпитания и по-мъдри и силни се за-
върнем към нормалния живот.

 Нека запалените свещи във Велик-
денската нощ озарят всеки дом и ос-
ветят душите и сърцата ни.

Бъдете изпълнени с надежда за Вашия 
живот, за благоденствието на Вашите се-
мейства, за нашата област и родина!

Пожелавам Ви светли велик-
денски празници, здраве и бла-
годенствие!

С уважение,
ЛЮБЕН ИВАНОВ

Областен управител на 
област Видин

Уважаеми 
съграждани, 

За мен е чест 
да Ви поздравя по 
случай един от най-

големите християнски праз-
ници – Възкресение Христо-
во! Празник, който най-силно въплъщава 
надеждата и вярата във всепобеждаваща-
та сила на доброто. Великден ни напомня 
най-важните уроци, които Божият Син ни 

преподава със 
своята само-
жертва – за 
човеколюбие, 
състрадание, 
толерантност. 
В трудните вре-
мена, в които 

живеем, е важно да си припомним тези за-
вети, така че чудото на Великден да озари 
живота на всички ни, да живеем в разбира-
телство и да работим заедно в името на по-
доброто бъдеще за нашите деца и внуци! 

Нека Христовото Възкресение, до-
несло радост на земята, да донесе във 
всеки видински дом здраве и благодат!

Христос Воскресе! 
Генади Велков

Председател на ОбС – Видин 

С 2,4 млн. лв. ще бъде обно-
вена сградата на СУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ – Видин  

Прерязаха лентата на новия физкултурен 
салон на училището в Ружинци

Д-р Юри Ценков, директор на Център за изследователски и 
образователни проекти при УНСС: 

Бих помогнал с идеи, предложения, дори с 
консултации на всеки един човек от Видинския край

Четете на стр. 4
Разнообразна и „цветна“ програма за 

пролетните празници във Видин
Четете на стр. 4

Зам.-кметът на Видин Светослав Скорчев: Повече дейности 
по благоустройство – повече придобивки за хората

Четете на стр. 3

Сградата на СУ 
„Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ ще бъде об-
новена по проект на 
Община Видин за 
близо 2,4 млн. лв., 
съобщиха от об-
щинската пресслуж-
ба. Така училището 

по изкуствата ще се 
превърне в модер-
на високоефектив-
на сграда, в която 
значителна част от 
енергията се доста-
вя от възобновяеми 

В ъ з п и та н и ц и те 
на Средно училище 
„Никола Йонков Ва-
пцаров“ – село Ру-
жинци вече се радват 
на нов физкултурен 
салон. На 12 април 
беше официалното 
откриване на спорт-

ното съоръжение. На 
събитието присъства-
ха заместник-предсе-
дателят на Народно-
то събрание Росица 
Кирова, областният 
управител на Видин 
Любен Иванов, кме-
тът на община Ру-
жинци Александър 
Александров, Ангел 
Донкин, вр. изпълня-
ващ длъжността на-
чалник на Регионал-
ното управление на 

Бюджет 2022 г. на Община Видин бе приет със значително мнозинство
Четете на стр. 2
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Посланикът на Република Турция посети Видин

Нови контейнери за отпадъци в град Видин
Предстои подмяна на съдовете за смет и в останалите населени места в общината 

Бюджет 2022 г. на Община Видин бе приет със значително мнозинство

Около 1000 нови контейне-
ра за смет от 1100 литра ще бъ-
дат поставени във видинските 
квартали, а разполагането им 
започна в началото на минала-
та седмица. При разпределе-
нието на новите контейнери са 
взети под внимание местата, 
където не са били достатъчни, 
подчертаха от Община Видин. 
От местната институция на-
помниха, че досега се ползва-
ха контейнери, взети под наем, 

които в много от случаите бяха 
в недобро състояние. 

От общинската админи-
страция допълниха, че е създа-
дена организация, паралелно с 
разполагането на новите съдо-
ве, старите да бъдат прибира-
ни от фирмата собственик. Ако 
по някакви причини това не се 
случи в момента, старите кон-
тейнери са поставяни легнали, 
за да не се изхвърлят в тях от-
падъци. 

Когато подмяната на съ-
довете за смет в град Видин 
приключи, ще се премине към 
останалите населени места в 
Общината. В град Дунавци и 
другите селища ще бъдат раз-
положени 1000 контейнера от 
1100 л, като това ще стане в 
дните, когато по график се из-
вършва сметопочистването в 
съответното населено място, 
информираха от кметската ад-
министрация.

С 21 гласа „за“ Об-
щински съвет – Видин 
през миналата седми-
ца одобри предложе-
ния от общинската ад-
министрация проект 
на общински бюджет 
за годината. Това е 
възможният, разумен 
бюджет и той е изра-
ботен в съответствие 
със законовите изис-
квания и при съблю-
даване на финансова 
дисциплина, заяви по 
време на разисквания-
та кметът на Община-
та д-р Цветан Ценков. 
Той отново подчерта, 
че приоритет в бюдже-
та е продължаването 
на благоустрояването, 
като е следван прин-
ципът на равнопоста-
веност между всички 
населени места, кои-
то получават еднакви 
средства за асфалти-
ране в зависимост от 
броя на населението. 

Д-р Ценков посочи, 
че с бюджета за 2022 
година се изпълнява 
и един от ангажимен-
тите в предизборната 
му програма, като са 
предвидени средства 
за изграждане на ка-
бинети за социално-
здравни консултации 
в 16 населени места. 
Ако тази инициатива 
се докаже като успеш-
на, догодина такива 
структури ще се съз-
дадат и в останали-
те населени места в 
Общината, подчерта 
кметът. 

Той отбеляза, че в 
края на миналата го-
дина е написал писмо 
до Министерски съвет 
и до Министерство на 
финансите, с което 
мотивирано е поис-
кал, на база на дирек-
тива на ЕС, да бъдат 
значително увеличени 
изравнителната суб-

сидия и средствата 
за капиталовите раз-
ходи, които Община 
Видин получава от 
държавата. В крайна 
сметка завишение на 
целевите капиталови 
средства има, но в 
много по-малък раз-
мер, като междувре-
менно инфлацията е 
стопила значителна 
част от него. Въпреки 
сложната икономиче-
ска и здравна ситуа-
ция, Община Видин 
отделя и не малко 
собствени средства 
за подобряване на 
жизнената среда в 
населените места, 
подчерта д-р Ценков. 
Той допълни, че очак-
ванията са дейности-
те по разпореждане с 
общинската собстве-
ност да генерират до-
пълнителни приходи, 
които също ще бъдат 
инвестирани в благо-

устрояване.
„Това е наистина 

бюджет на продъл-
жаващото благоус-
трояване. Извън него 
са парите, които през 
проекти се надяваме 
да привлечем през 
тази година. Добра-
та новина е, че беше 
одобрен проект на 
Общината, с който 
сградата на СУ „Св. 
св. Кирил и Методий“ 
ще бъде обновена за 
около 2,4 млн. лв. Има 
голям шанс да бъде 
одобрен и проект за 
подмяна на уличното 
осветление с енергос-
пестяващо. Така че 
Община Видин върви 
напред“, категоричен 
беше д-р Ценков.

По време на об-
съждането беше за-
сегната и темата за 
осигуряването на под-
крепа за видинската 
болница. Кметът при-

помни, че в бюдже-
та за 2022 година са 
предвидени средства 
за изплащане на сти-
пендии на студенти от 
Видин, обучаващи се 
за здравни специали-
сти в Русенски универ-
ситет „Ангел Кънчев“, 
срещу ангажимент 
след това да карат 
практиката си във ви-
динската болница и 
да работят там след 
дипломирането си. 
Д-р Ценков също така 
увери, че Общината е 
готова да подпомогне 
МБАЛ „Света Патка“ 
и с осигуряване на 
средства за закупува-
не на медицинска апа-
ратура. Той допълни, 
че при заявена кон-
кретна потребност от 
страна на лечебното 
заведение, въпросът 
за отпускане на не-
обходимите средства 
ще бъде предложен 

за обсъждане в Об-
щинския съвет, който 
ще вземе съответното 
решение. 

След продължили-
те над час и полови-
на дебати, бюджетът 
на Община Видин за 
2022 година, който е в 
размер на 61 228 915 
лв., беше приет със 
значително мнозин-
ство. 

 На днешното 
заседание беше одо-
брена и Годишната 
програма за управле-
ние и разпореждане 
с имоти – общинска 
собственост. Гласува-
ни бяха и изменения 
в Наредбата за опре-
делянето и админи-
стрирането на мест-
ните такси и цени на 
услугите, с които от 1 
април отпадат таксите 
за посещение на дет-
ска ясла и детска гра-
дина.

В събота (9 април) 
на посещение във Ви-
дин беше посланикът 
на Република Турция 
в България Н. Пр. Ай-
лин Секизкьок. Офи-
циалната й визитата 
в нашия град е след 
отправена към нея 
покана от страна на 
кмета на Общината 
д-р Цветан Ценков и 
във връзка с органи-
зираната от Районно 
мюфтийство - Монта-
на вечеря ифтар по 
случай свещения за 
мюсюлманите месец 
Рамазан. 

Нейно Превъз-
ходителство и деле-
гацията от турското 
посолство бяха по-
срещнати от замест-
ник-кмета на община 
Видин Борислава 
Борисова. „Радвам 

се, че се отзовахте на 
поканата и избрахте 
този хубав за Вашия 
народ празник, за да 
посетите Видин. Же-
ланието на нашия 
кмет е да Ви покажем 
забележителностите 
на старопрестолния 
ни град, който се гор-
дее със своята древ-
на история и богато 
културно наследство. 
Убедена съм, че тази 
визита ще постави 
основите на едно 
дългосрочно сътруд-
ничество и приятел-
ство“, каза Борисова 
в приветствието си 
към турския дипло-
мат.

Програмата запо-
чна с опознавателна 
обиколка на града, 
организирана със съ-
действието на Регио-

налния исторически 
музей, а гид беше ис-
торикът Калин Виде-
нов. Началната точка 
бе Стамбол капия, 
като след това гости-
те имаха възможност 
да разгледат част от 
кв. „Калето“, да ви-
дят митрополитския 
комплекс и мавзолея 
на екзарх Антим I, 
джамията на Осман 
Пазвантоглу, бившата 

турска поща, Синаго-
гата, да се разходят в 
Крайдунавския парк 
и да посетят сред-
новековната крепост 
„Баба Вида“. 

По време на оби-
колката бе обърнато 
внимание на факта, 
че както в миналото, 
така и днес, във Ви-
дин съжителстват в 
разбирателство хора, 
които изповядват раз-

лични религии. Зато-
ва мястото, където се 
намират в непосред-
ствена близост пра-
вославните църкви, 
джамията и бившият 
еврейски храм, се на-
рича „триъгълник на 
толерантността“. 

Айлин Секизкьок 
бе впечатлена от ви-
дяното, от интерес-
ната беседа за забе-
лежителностите на 
Видин и благодари 
за прекрасната раз-
ходка. 

В разговор с по-
сланика, Борислава 
Борисова отбеляза, 
че заради своето 
стратегическо место-
положение, култур-
но-историческо на-
следство и природни 
дадености, нашият 
град има потенциал 
да се развива. Тя из-
рази очакванията на 
общинското ръковод-
ство, че с изграждане-
то на новия скоростен 
път до София, Видин 
ще привлича повече 
големи инвеститори, 
икономиката ще се 
оживи, ще се отворят 
нови перспективи за 
развитие и в сферата 
на туризма. 

Вечерята ифтар се 
състоя в джамията на 
Осман Пазвантоглу. 
Гостите бяха посрещ-
нати от районния мю-

фтия Неджати Али. 
На празника присъст-
ваха Н. Пр. Айлин Се-
кизкьок и делегаци-
ята от посолството, 
заместник-кметовете 
на Община Видин 
Цветомира Илиева, 
Борислава Борисова 
и Светослав Скорчев, 
Негово Високопре-
освещенство Видин-
ският митрополит Да-
ниил, духовни лица 
и представители на 
различни институции 
и организации.

От името на об-
щинското ръковод-
ство Борислава Бо-
рисова благодари на 
районния мюфтия за 
любезното домакин-
ство. В началото на 
тържеството тя пода-
ри на Нейно Превъз-
ходителство картина, 
изобразяваща сим-
вола на Видин – кре-
постта „Баба Вида“. 
И подчерта, че както 
турският, така и бъл-
гарският народ уважа-
ва своите религиозни 
празници и традиции. 
„Нека предадем това 
на своите деца и бъ-
дем толерантни към 
вярата и обичаите на 
всеки един народ“, 
заяви тя и пожела 
здраве, благополучие 
и да има мир в целия 
свят.
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Зам.-кметът на Видин Светослав Скорчев: Повече дейности по благоустройство – повече придобивки за хората

„НИЕ“: Г-н Скор-
чев, на 15 април Об-
щинският съвет да 
прие бюджета на 
Община Видин за 
2022 г. Какви цели си 
поставя с него Об-
щината в сферата 
на благоустроява-
нето?

Светослав Скор-
чев: С общинския бю-
джет за 2022 година 
ще надградим постиг-
натото в предходните 
две години. Ако тряб-
ва с няколко думи да 
го характеризирам, 
бих казал, че това е 
бюджет на благоус-
трояването, защото с 
него ще продължим да 
подобряваме средата 
в населените места. 
Опитали сме се да на-
сочим ресурса, с който 
разполагаме, за дей-
ности, чието изпълне-
ние ща донесе полза 
за максимален брой 
жители. Затова и през 
тази година един от 
приоритетите в сфе-
рата на строителство-
то, за която аз отгова-
рям, е асфалтирането 
на улици и междуб-
локови пространства 
в град Видин, както и 
на улици в останали-
те населени места на 
Общината. 

„НИЕ“: Колко са 
предвидените сред-
ства за капиталови 
разходи и как са оп-
ределени обектите, 
включени в поимен-
ния списък?

Светослав Скор-
чев: Предвидените 
средства за капитало-
ви разходи на Община 
Видин за 2022 г. са  
на обща стойност 27 
094 662 лв. Тази сума 
включва 1 889 300 лв. 
целева субсидия от 
републиканския бю-
джет на Република 
България. 3 518 599 
лв. са собствените 

бюджетни средства, 
от които 1 743 021 лв. 
са преходен остатък 
от 2021 г. Капитало-
вите разходи включ-
ват и 21 312 177 лв. 
средства по проекти, 
които Община Видин 
изпълнява – за подмя-
на на отоплителните 
уреди в домакинства-
та в Община Видин, 
за реставрация и 
адаптация на Синаго-
га Видин в Културен 
център „Жул Паскин“, 
за реконструкция на 
централната пеше-
ходна зона в участъка 
от Младежкия дом до 
Спортна зала „Фести-
вална“; за саниране 
на 13 жилищни блока; 
за въвеждане на мер-
ки за енергийна ефек-
тивност в сградата на 
общинската админи-
страция и за изграж-
дане на 37 социални 
жилища. 

При определяне 
на обектите в поимен-
ния списък за капи-
талови разходи сме 
взели предвид както 
докладите на кмето-
ве на кметства, ди-
ректори на училища 
и на детски градини 
и ръководители на 
други второстепенни 
разпоредители, така 
и жалбите и подписки 
на жители на град Ви-
дин и на останалите 
населени места в об-
щината. Комисия, оп-
ределена със заповед 
на кмета, обходи всич-
ки места, посочени в 
докладите и жалбите 
и изготви протокол, на 
базата на който са оп-
ределени обектите. 

„НИЕ“: Посочете 
по-важните обекти, 
които ще се ремон-
тират през тази 
година?

Светослав Скор-
чев: Както казах, един 
от приоритетите е бла-

гоустрояването на на-
селените места. Тази 
година са планирани 
ремонти на улици и 
междублокови прос-
транства в гр. Видин 
на обща стойност 872 
000 лв., като освен 
това ще бъдат ремон-
тирани тротоарите по 
ул. „Цар Симеон Ве-
лики“. За асфалтира-
не на улици във всич-
ки останали населени 
места в Общината са 
предвидени общо 800 
000 лв. Продължава-
ме с асфалтирането 
на алеи в парк „Рова“, 
„Крайдунавски парк“ и 
„Владикина бахча“, за 
което са определени 
240 000 лв. Задели-
ли сме средства и за 
благоустрояване на 
гробищните паркове 
на Видин. 

Значителен фи-
нансов ресурс е пред-
виден за ремонти на 
училища и детски гра-
дини. Общо 380 000 
лв. ще инвестираме в 
подобряване на мате-
риалната база и на ус-
ловията за обучение 
в няколко училища. 
Това включва ремонти 
на салон в СУ „Св. св. 
Кирил и Методий“, на 
класни стаи и на дво-
ра на ГПЧЕ „Йордан 
Радичков“, на двора 
на ОУ „Иван Вазов“. 
Отделени са средства 
и за ремонти на по-
кривите на гимназия-
та в град Дунавци и на 
ОУ „Софроний Вра-
чански“ във Видин. 
Предвидили сме също 
така пари за закупу-
ване на нови котли за 
ОУ „Иван Вазов“ и СУ 
„П. Р. Славейков“. Ос-
вен това са заделени 
средства за ремонти 
във всички детски гра-
дини - по 10 000 лв. за 
тези с два филиала и 
по 12 000 лв. за тези с 
три филиала. За 
ДГ „Мир“ в гр. Ду-
навци са отпус-
нати 17 438 лв. 
за осигуряване 
на нов водогреен 
котел.

Заделени са 
средства за ре-
монти на детски 
площадки във 
Видин, както и 
за изграждане на 
четири нови – в 
ж.к. „Гео Милев“, 
ж.к. „Крум Бъчва-

ров“, ж.к. „Бонония“ и 
кв. „Калето“. Стена за 
катерене ще бъде раз-
положена в Крайду-
навския парк, а в парк 
„Владикина бахча“ ще 
бъде поставено мно-
гофункционално съ-
оръжение за фитнес. 
Ще ремонтираме и 
спортната площадка 
зад бензиностанция 
„Лукойл“.

„НИЕ“: На какъв 
принцип са разпре-
делени парите за 
благоустрояване в 
населените места 
на Общината?

Светослав Скор-
чев: Принципът, кой-
то сме следвали при 
разпределението на 
парите за благоустро-
яване в населените 
места на Община Ви-
дин е „равнопоставе-
ност“. Всички населе-
ни места с избираем 
кмет получават по 40 
000 лв., единствено за 
гр. Дунавци са пред-
видени 45 000 лв. за-
ради по-големия брой 
жители. Останалите 
села получават по 15 
000 лв. Това са сред-
ства за асфалтиране 
на улици. 

Отделно на 16 села 
(Градец, Дунавци, Бу-
ковец, Рупци, Гомота-
рци, Сланотрън, Бела 
рада, Слана бара, 
Каленик, Антимово, 
Кутово, Кошава, Сина-
говци, Покрайна, Ма-
йор Узуново и Иново) 
се отпускат 13 750 лв. 
за ремонт и обзавеж-
дане на помещения за 
кабинети за социално-
здравни консултации. 

„НИЕ“: Каква е 
визията за разви-
тие на ОП „Чисто-
та, озеленяване и 
благоустройство“?

Светослав Скор-
чев: Създаването на 
ОП „Чистота, озеле-

няване и благоустрой-
ство“ се доказа като 
едно правилно упра-
вленско решение, тъй 
като успяхме от една 
страна да прекратим 
злоупотребите от вре-
мето, когато се използ-
ваха външни фирми, 
като същевременно 
се повиши качество-
то на извършваните 
дейности. Ще се оп-
итаме да отговорим 
на повишаващите се 
очаквания на жители-
те на Община Видин. 
За целта планираме 
да закупим допълни-
телна техника, която 
включва мобилна дро-
билка за дървесина 
и биоотпадъци, кон-
тейнеровози, смето-
извозващ камион, са-
мосвали, инвентар за 
водоноска, прикачен 
листосъбирач, прика-
чен дисков храсторез, 
както и десет мотор-
ни коси. Също така 
сме предвидили да 
поставим санитарни 
тоалетни контейнерен 
тип, които ще бъдат 
разположени в Край-
дунавския парк и в 
района на съботния 
пазар. 

„НИЕ“: Вие се 
срещате и разго-
варяте с много жи-
тели на Общината, 
когато посещавате 
на място обекти-
те, които се ре-
монтират. Какво 
споделят хората, 
че е важно за тях? 
И успява ли, според 
Вас, Общината да 
отговори на тези 
очаквания?

Светослав Скор-
чев: По отношение на 
чистотата и озеленя-
ването успяхме много 
бързо да постигнем 
положителна промяна, 
която е видима за на-
шите съграждани. За 

съжаление, по отно-
шение на инфраструк-
турата в населените 
места не е правено 
достатъчно в предход-
ните мандати, като 
дори нямаше проекти-
ране. Въпреки това за 
миналите две години 
успяхме да извършим 
ремонтни дейности 
на общински сгради 
и инфраструктура за 
общо над 13 370 000 
лв. Както казах, тази 
година също ще вло-
жим значителна сума. 
Така че правим всичко 
възможно да оправда-
ем очакванията на жи-
телите на общината. 
Затова и тази година 
продължаваме да от-
деляме значителни 
средства за подобря-
ване на средата за жи-
вот, а повече дейности 
по благоустройство 
означават повече при-
добивки за хората. 

Голям проблем е 
състоянието на бул. 
„Панония“ и често ви-
динчани питат мен 
и колегите ми кога 
ще се предприемат 
мерки. В момента се 
извършва проектира-
не и се надяваме да 
получим финансира-
не от държавата, за 
да ремонтираме тази 
важна транспортна 
артерия. Освен това 
подготвяме проекти за 
рехабилитация на чет-
въртокласната пътна 
мрежа до с. Въртоп и 
участъка от с. Рупци 
до с. Каленик и за из-
граждане на новите 
подходи към гр. Видин; 
както и за благоустро-
яване на отделни ра-
йони в ж.к. „Бонония“, 
ж.к. „Васил Левски“, 
кв. „Калето“ и др. Под-
готвяме също така 
проекти за цялостна 
подмяна на уличното 
осветление в община-

та и за изграждане 
на инсталация за 
сепариране и ком-
постиране в регио-
налното депо. Това 
са дългосрочни 
проекти, но е важно 
сега да разработим 
цялата необходи-
ма техническа до-
кументация, за да 
имаме готовност да 
кандидатстваме, 
когато се открие 
възможност. 
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Д-р Юри Ценков, директор на Център за изследователски и образователни проекти при УНСС: 

Бих помогнал с идеи, предложения, дори с консултации на всеки един човек от Видинския край

Разнообразна и „цветна“ 
програма за пролетните 

празници във Видин
Разнообразна и „цветна“ е програмата 

за отбелязване на Великденските празни-
ци във Видин. Концерти, хоротеки и много 
забавления за децата предлагат включе-
ните в нея събития. На 19 април Ансамбъ-
лът за народни песни и танци ще подари 
на видинчани с празничен концерт на от-
критата сцена на Художествената галерия, 
от 18:00 ч. На 20 април Симфониета Видин 
ще зарадва почитателите си с великденски 
концерт, който ще се състои в зала „Фил-
хармония“, от 19:00 ч. – желаещите да го 
посетят могат да се сдобият с билети от 
касата в МОЛ-Видин или касата на Симфо-
ниетата. 

Нова инициатива, която заедно ще 
реализират Градският духов оркестър и 
Народно читалище „Светъл ден 2009“, е 
„От Цветница до Великден“. Музикантите 
и танцьорите ще зарадват жителите и гос-
тите на Видин като организират хоротеки 
– на детската площадка до бл. 8 в ж.к. „Бо-
нония“ – на 18 април от 18:00 ч.,  в парк 
„Владикина бахча“ – на 20 април от 18:00 
ч., и на откритата сцена до Художествена-
та галерия – на 21 април от 18:00 ч. 

За децата Община Видин организира 
великденската работилница „Шарени пе-
рашки“, която ще се проведе на 19 април 
от 16:00 ч. на откритата сцена на Худо-
жествената галерия. Подарък за малчу-
ганите ще е и постановката на видинския 
куклен театър „Ревливата принцеса“, която 
ще бъде представена на откритата сцена 
на Художествената галерия на 23 април от 
11:00 ч. 

Центърът за изсле-
дователски и образова-
телни проекти (ЦИОП) 
към Университета за 
национално и световно 
стопанство (УНСС) се 
фокусира както върху 
разработването, така 
и върху изпълнение-
то на научноизследо-
вателски проекти в 
областта на икономи-
ката, мениджмънта, 
правото и други научни 
области. От няколко 
месеца дейността на 
центъра ръководи гл. 
ас. д-р Юри Ценков, 
който е роден и израс-
нал във Видин. Пред 
вестник „НИЕ“ той раз-
каза за досегашния си 
професионален път.

„НИЕ“: Разкаже-
те малко за себе 
си:

Гл. ас. д-р Юри 
Ценков: Ако трябва 
да започна малко по-
отдалече, завърших 
езиковата гимназия 
във Видин, където 
получих много добри 
знания по английски. 
По време на студент-
ските ми години тези 
знания се оцениха и 
започнах разработ-
ването на един про-
ект, финансиран по 
Програмата на НАТО 
„Наука за мир и си-
гурност”. Така станах 
част от катедра „На-
ционална и регио-
нална сигурност“. От 
тогава се занимавам 
с различни видове 
проекти (научни и в 
частната сфера) и 
естественият ход на 
нещата беше тази ми 
експертиза да бъде 
използвана в рамките 
на целия университет. 
Когато предишният 
директор на Центъра 
за изследователски и 
образователни проек-
ти напусна, ректорът 
професор Димитров 
прецени, че с опита 
си в работата по про-
екти бих се справил 

добре със задачата 
да ръководя центъ-
ра. Предложението 
беше гласувано на 
Академичен съвет, 
където получих пъл-
на подкрепа и така 
станах директор на 
центъра. 

„НИЕ“: Каква е 
дейността на цен-
търа  за изследо-
вателски и образо-
вателни проекти и 
към кой са насочени 
тези дейности?

Гл. ас. д-р Юри 
Ценков: Чрез дей-
ността на центъра се 
стремим да създадем 
култура на взаимо-
действие и взаимопо-
мощ при разработва-
нето и изпълнението 
на проекти. В УНСС 
имаме няколко струк-
тури, които се за-
нимават с проектна 
или изследователска 
дейност и се насър-
чава доброто взаимо-
действие между тях и 
Центъра.

Дейностите на 
центъра са насочени 
към това да подпо-
магаме всеки един 
служител или звено 
в университета – при 
наличие на конкрет-
на идея да потър-
сим възможности 
за финансирането и 
осъществяването й, 
ако има конкретен 
проект, който вече е 
одобрен, да помог-
нем в управлението, 
отчитането. Ние сме 
в ролята на консул-
танти, които, на ба-
зата на натрупаните 
знания и опит, пома-
гаме целият процес 
да протича по-добре 
– проектите да бъдат 
написани по-добре, 
да са съобразени със 
съответните изисква-
ния на европейските 
и на българските уп-
равляващи органи, 
така че да имаме 
по-голям успех, при 

отчитането също има 
много детайли, кои-
то трябва да бъдат 
съобразявани, така 
че да няма санкции 
или финансови ко-
рекции. Ако е необ-
ходимо съдействие 
с това да се намери 
подходящ партньор 
по даден проект, при 
възможност помага-
ме. Също така можем 
да съдействаме и на 
външни организации, 
участващи в съвмест-
ни проекти с УНСС, 
с идеята всичко да 
приключи успешно. 

В момента раз-
ширяваме инфра-
структурното обез-
печаване на процеса 
– разработваме соф-
туер, свързан с ре-
гистрация на минали 
и бъдещи проекти. 
Вече има солидна 
база данни с минали 
проекти. Колегите, 
подавайки проектно 
предложение могат 
да се обърнат към 
нас да им предоста-
вим тази база данни 
и да изберат подхо-
дящите проекти, за 
да си изготвят CV. В 
момента създаваме и 
база данни с контакт-
ни лица, които могат 
да са потенциални 
партньори.

„НИЕ“: С няколко 
думи да ни разкаже-
те за най-големите 
успехи.

Гл. ас. д-р Юри 
Ценков: Аз реално 
съм от два месеца 
директор на центъра 
и за това кратко вре-
ме се сформира нов 
екип в този център. 
Вече имаме подаде-
ни няколко проекта 
с различни катедри 
от университета. Ус-
пявам да привлека 
все повече и повече 
хора да се свържат с 
този център, да рабо-
тят заедно с нас, ко-
ето за мен е на този 
етап големият успех. 
Може би след една 
година, ако повто-
рим интервюто, ще 
мога да се похваля и 
с конкретни проекти, 
но процесът е око-
ло 6 месеца на одо-
брение на едно про-
ектно предложение. 
Така че на този етап 
мога да се похваля 

с няколко подадени 
проекта по европей-
ски програми, прос-
то чакаме в момента 
обратната връзка от 
там, за да видим как 
са ни оценили. Тър-
сени сме и от универ-
ситети от различни 
държави, от Италия, 
от Гърция, от Герма-
ния, подадохме заед-
но с тях проекти като 
партньори. Нещото, 
от което лично съм 
най-доволен, е че се 
сформира един млад 
и енергичен екип и 
хората в него са мно-
го отворени към това 
да се помага и да се 
реализират възмож-
но повече идеи. 

„НИЕ“: Използ-
вайки трибуната 
на вестник „НИЕ“, 
какво бихте казали 
на хората от на-
шия край?

Гл. ас. д-р Юри 
Ценков: С доста-
тъчно труд и посто-
янство, по един или 
друг начин, човек 
стига до там, накъде-
то е тръгнал. Искам 
да помогна с идеи, 
предложения, дори с 
консултации на все-
ки един човек от Ви-
динския край и дори 
вече го правя. Оказа 
се, че има много ху-
бава идея за разра-
ботка на иновативен 
и много високотех-
нологичен продукт 
във Видин, но на този 
етап нямам право да 
разкажа повече. Хо-
рата се свързаха с 
мен и в момента тър-
ся възможности за 
финансиране на тях-
ната идея, надявам 
се да стане. Идеята 
е много актуална в 
наши дни – особено 
на фона на енергий-
ната криза и прехода 
ни към зелена енер-
гия, така наречената 
„зелена сделка“, така 
че възможностите 
пред тях са големи и 
аз се радвам, че ме 
потърсиха. Помощта, 
която оказвам към 
тях е наистина абсо-
лютно безвъзмездна 
и се надявам да имат 
успех.

„НИЕ“: Вашето 
послание към мла-
дите хора, които 
избират да продъл-

Гл. ас. д-р Юри Цветанов Ценков е ро-
ден в град Видин. Родителите му са лека-
ри. Средното си образование завършва в 
Гимназията с преподаване на чужди езици 
„Йордан Радичков“– Видин, а висше в УНСС 
със специалност „Икономика на отбрана-
та и сигурността“. Придобива научната 
степен „доктор“ през 2013 г. Има издаде-
ни 21 публикации. Научни му интереси са в 
областта на управление на риска; управле-
ние на проекти; иновации и инвестиции. 
Чете лекционни курсове по: Устойчиво 
развитие; Управление на инвестициите 
в сектора за сигурност и отбрана; Упра-
вление на иновациите. Има повече над 15 
години опит в разработване, управление и 
изпълнение на проекти по редица програ-
ми както за науката, образованието и дър-
жавните структури, така и за бизнеса.

жат образование-
то си в България?

Гл. ас. д-р Юри 
Ценков: Аз продъл-
жих моето в УНСС, в 
Катедра „Национална 
и регионална сигур-
ност“. Положените ми 

усилия се оцениха от 
един много напред-
ничав и сплотен екип, 
който ми даде сво-
бода, възможности 
и съдействие да се 
развивам в избрана-
та от мен област.
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източници. Това е 
възможно благодаре-
ние на одобрен про-
ект на Община Видин 
по процедура „Енер-
гийна ефективност в 
сгради“, подкрепена 
от Финансовия меха-
низъм на Европей-
ското икономическо 
пространство 2014-
2021 г., чрез програма 
„Възобновяема енер-
гия, енергийна ефек-
тивност и енергийна 
сигурност“ (т.нар. 
„Норвежка програ-
ма“). Проектът на Об-

щина Видин е един 
от 16-те одобрени по 
тази процедура. Той е 
на стойност 2 346 278 
лв., от които 100% са 
безвъзмездна финан-
сова помощ.

Проектното пред-
ложение е насочено 
към цялостна енер-
гийна трансформация 
на СУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ – гр. Видин 
от конвенционална 
към високоефек-
тивна сграда. Това 
ще бъде постигнато 
чрез изпълнението 
на енергоспестяващи 
мерки, които ще поз-

воляват сградата зна-
чително да намали 
топлинните загуби. 
Ще бъде изградена 
високоефективна ге-
отермална инстала-
ция, състояща се от 
2 бр. термопомпени 
агрегати “вода- вода”, 
която ще замени из-
ползвания в момента 
водогреен котел на 
промишлен газьол. 
Модерната геотер-
мална инсталация 
ще е с обща отопли-
телна мощност 360 
kW, които ще се при-
съединят към външен 
геотермален контур 

и ще се реализира 
т.н. „земносвързана 
геотермална термо-
помпена инстала-
ция”. Освен това учи-
лището ще се сдобие 
с фотоволтаична 
инсталация за покри-
ване на собствени-
те енергийни нужди, 
както и със системи 
за съхранение на 
енергията и за мони-
торинг и управление. 
Всички тези мерки ще 
позволят над 90% от 
потребената енергия 
да е от възобновяеми 
източници. По този 
начин СУ „Св. св. Ки-

рил и Методий“ ще се 
превърне в първата 
във Видин сграда с 
енергиен клас „А+“ – 
с близко до нулевото 
потребление на енер-
гия.

С изпълнението 
на проекта ще се де-
монстрира и валиди-
ра новаторски подход 
за трансформация 
на конвенционални 
сгради във високо-
ефективни, който ще 
може да се приложи 
от страна на Общи-
ната и по отношение 
на други публични 
сгради. 

Предвижда се 
също така изгражда-
не на сътрудничество 
между Община Ви-
дин и партньорите по 
проекта – Енергийна 
Агенция - Пловдив 
и NORCE Norwegian 
Research Centre AS, с 
цел придобиването на 
специфично ноу-хау 
и обмяна на добри 
практики в сферата 
на геотермалната 
енергия и офшорен 
вятър, посредством 
взаимни посещения 
и специализирани 
уебинари.

образованието, об-
щински съветници, 
директори на детски 
градини и училища 
от Ружинска общи-
на, ученици, родите-
ли, учители, жители 
на селото.

Протойерей Ра-
фаил отслужи во-
досвет за здраве и 
благослови новосъг-
раденото. „Радвам 
се на всяка една 
нова придобивка, за-
щото живеем в един 
от най-скромните 
региони, така че ви-
наги, когато се прави 
нещо ново, за мен е 
празник. Пожелавам 
на стопаните на този 
физкултурен салон 
добре да се грижат 
за него, за да бъде 
той радост за всички 
в това училище и за 
цялото село“, каза 
духовникът. 

П о с т р о й к а т а , 
която е свързана с 
топла връзка към 
учебния корпус, 
предлага чудесни 
условия за практи-
куване на различни 
видове спорт, като 
освен същинската 
зала салонът разпо-
лага със санитарни 
възли и помещения 
за учителите. При-
добивката стана 
факт благодарение 
на целева субсидия 
в размер на 500 000 
лв., която държа-
вата предостави на 

С 2,4 млн. лв. ще бъде обновена сградата на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Видин  

Прерязаха лентата на новия физкултурен 
салон на училището в Ружинци

Община Ружинци. 
Още 70 000 лв. бяха 
осигурени от бюдже-
та на учебното заве-
дение. 

От създаването 
си до момента учи-
лището в Ружинци 
не е разполагало с 
физкултурен салон, 
подчерта Милен 
Михайлов, дирек-
тор на СУ „Никола 
Йонков Вапцаров“. 
„Изключително съм 
развълнуван, че на 
мен се падна честта 
да открия първото 
спортно съоръже-
ние в историята на 
училището. От дъл-
ги години учители и 
ученици мечтаят за 
голям физкултурен 
салон, който да за-
мени импровизира-
ния. И ето че меч-
тите се сбъднаха. 
Вече имаме голям, 
светъл и модерен 
салон, където уче-
ниците ще могат да 
тренират баскетбол, 
в о л е й б о л , 
тенис на 
маса. Така 
ще станат 
п о - з д р а в и , 
по-силни и 
п о - д о б р и 
ученици, за-
щото спортът 
и учението 
вървят ръка 
за ръка“, 
каза Михай-
лов. Той бла-

годари на кмета на 
общината Алексан-
дър Александров 
за всичко, което е 
направил, за да се 
сдобие ружинското 
училище със салон. 
„Днес е ден, в който 
трябва да си обеща-
ем, че ще направим 
всичко, което е по 
силите ни от този 
салон да излязат 
бъдещи победители 
от състезания и тур-
нири“, отбеляза още 
директорът. 

На свой ред 
кметът на Ружин-
ци сподели, че за 
да се стигне до 
този хубав празник 
е извървян труден 
път – три години на 
проектиране, тър-
сене на финанси-
ране, препроекти-
ране, строителство. 
„Няма да забравя 
2017 година, когато 
с колегите учители 
обсъдихме нуждите 
на училището, за да 

се опита Общината 
да съдейства. То-
гава обещах, че ще 
направим физкулту-
рен салон – макар и 
след пет годи-
ни, но това е 
факт“, разказа 
Александров. 
Той посочи, 
че след из-
граждането на 
физкултурния 
салон учени-
ците не само 
ще разполагат 
с перфектни 
условия за 
спортуване, но 
и с вътрешни тоа-
летни и топла вода. 

Заместник-пред-
седателят на На-
родното събрание 
Росица Кирова спо-
дели радостта си, 
че е част от този 
празник. „Скъпи уче-
ници, радвам се, че 
ще можете да игра-
ете в този салон, да 
се развивате и да се 
чувствате като граж-

дани на нормална 
държава, която ви 
осигурява условия 
за спорт, която ви 
дава условия за 

образование. И ис-
крено се надявам, 
че Община Ружинци 
ще продължава да 
се развива все така 
успешно, както и до-
сега – смея да твър-
дя, че това се дъл-
жи на упоритостта 
на кмета Алексан-
дров. Радвам се за 
поредния му успех 
и се надявам да не 
се спре, защото тук, 

в Ружинци има 
нужда от още 
бл а г о у с т р о й -
ство“, каза Ки-
рова. 

О бл а с т н и -
ят управител 
Любен Иванов 
също поздра-
ви учителите и 
учениците в СУ 
„Никола Йон-
ков Вапцаров“ 
– село Ружинци 

за новата придобив-
ка. Към домакините 
от Ружинци той се 
обърна с думите: 
„Искам да ви поже-
лая, ако спортът е 
здраве – да отгле-
дате много здрави 
и жизнерадостни 

деца. Бъдете все 
така напористи, бъ-
дете успешни, бъ-
дете постоянни във 
всички ваши начина-
ния“. 

След привет-
ствията, символич-
но лентата на новия 
физкултурен салон 
прерязаха кметът на 
Ружинци Алексан-
дър Александров 
и директорът на 
учебното заведение 
Милен Михайлов. 
За радост на възпи-
таниците на СУ „Ни-
кола Йонков Вапца-
ров“, тържеството, 
освен официална 
част, включваше и 
много музика, танци 
и весели игри, част 
от които се състоя-
ха върху модерната 
настилка в новата 
спортна зала. 
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С л е д 
броени дни 
д о м о в е т е 
отново ще 
се изпълнят 
със сладък 
дъх на козу-

нак, ще се съберем с об-
ичните ни хора, а в душите 
ни ще се възцари радост, защото ще чест-
ваме чудото на Христовото Възкресение. 
Великден е празник, който въплъщава из-
конните християнски традиции. Именно те 
са онази здрава нишка, която ни свързва 
с предците и отвежда към поколенията 
след нас. 

Уважаеми жи-
тели на община 
Чупрене, 

П о ж е л а в а м 
Ви великденски-
те празници да са 
изпълнени със се-

меен уют, много радост и усмивки! Нека 
укрепим вярата си, да възродим доброто, 
надеждата и разбирателството, за да бъ-
дем единни пред житейските трудности.

Честито Възкресение!
Анжело Добричов

Кмет на община Чупрене

Уважаеми 
жители на 

община 
Грамада,

За мен е 
радост и чест 
да Ви поздра-

вя с настъпващите велик-
денски празници. Нека в оставащите дни 
до Възкресение Христово си припомним 
саможертвата на Божия син и заветите 
му – за любов към ближния, толерантност, 
състрадание. Спазването на тези уроци 
ще ни направи по-добри хора и ще станем 
по-сплотени и единни като общност. Само 
така ще сме в състояние да се справяме с 
предизвикателствата, с които бъдещето ще 
ни срещне.

На всички Вас 
желая Великден 
да донесе в домо-
вете Ви настрое-
ние и да изпъл-
ни душите Ви с 
обновена вяра в 

доброто! Бъдете здрави, успешни и нека 
късметът да е винаги с Вас!

Честит празник!
Милчо Башев

Кмет на община Грамада

Уважаеми 
жители на 

община 
Кула, 

Броени дни ос-
тават до момента, 

когато за пореден път ще се 
поздравим с думите „Христос 
Воскресе!“ – „Воистина Воскре-
се!“. Великден е празникът, който най-силно 
въплъщава изконните добродетели. Светлите 
дни, когато целият християнски свят чества Въз-

кресението на Божия 
син, ни напомнят, че 
светът около нас е 
пълен с красота и ни 
вдъхновяват да се 
опитаме да сме по-
добри и по-човечни. 
Затова нека в пред-

стоящите празнични 
дни в душите и сърцата ни има само чисти и дос-
тойни мисли, които да бъдат източник на сила и 
надежда за житейския ни път. 

Пожелавам Ви много здраве и нека де-
лата Ви бъдат мъдри, добри и съзидател-
ни, а великденските празници – изпълнени 
с обич, топлина и радост! 

Честит Великден!
Владимир Владимиров

Кмет на община Кула

Уважаеми жители на 
община Ново село, 

Приемете моите поздрави по 
повод един от най-големите хрис-
тиянски празници – Великден! 

Христовото Възкресение е символ 
на надеждата в човешките доброде-

тели и вярата в любовта между хората! 
Светлината на празника отваря сърцата ни към чисти помисли, 
добри дела и възвишени цели. Нека тези празнични дни, в които 
си припомняме безкористната саможертва на Иисус Христос, ни 
вдъхновят да бъдем по-добри, да си прощаваме и да помагаме 

в името на всеобщото благо, към което 
всички се стремим! Пожелавам на Вас 
и семействата Ви светли Великденски 
празници, здраве и благоденствие! 
Честито Воскресение Христово!

Георги Стоенелов
Кмет на община Ново село

Уважаеми жители 
на община Ружинци,

Поздравявам Ви с настъпването на най-
светлия християнски празник – Възкресение 
Христово! В тези празнични дни традицията 
повелява, в духа на християнските ценнос-
ти, да споделим добро дело и да дарим с 

надежда и внимание тези от нас, които имат истинска 
нужда от това. Чудото на Великден възкресява у нас добродетели като 
човеколюбие, състрадание, толерантност, които ни правят единни пред 
житейските трудности. И ни вдъхновява с обич, вяра и упоритост да ра-
ботим за един по-добър свят и по-добър живот за нас и нашите деца.

В навечерието на Великден поже-
лавам дните Ви да са благословени и 
изпълнени с добрина! Да има здраве, 
топлина и разбирателство във Вашите 
домове! 

Светли великденски празници!
Александър Александров
Кмет на община Ружинци

Обявена е обществена поръчка за 
ремонт на третокласен път във Видинско

През тази година ще стартира 
ремонтът на близо 12 километра 
от третокласния път Раброво – Пе-
риловец – Шишенци. От Агенция 
„Пътна инфраструктура“ съобщи-
ха, че са обявени обществени по-
ръчки за избор на изпълнители на 
строително-монтажните работи /
СМР/ за основен ремонт на 11 
пътни участъка, един от които е и 
този на територията на Видинска 
област. Офертите на участниците 
ще се приемат до 12 май.

Очаква се основният ремонт 
на 11.841 км от път III-121 Рабро-
во – Периловец – Шишенци, кой-
то е най-кратката пътна връзка 
на населените места в общините 
Видин и Кула, да струва на дър-
жавата 13 025 100 лв. без ДДС. 
Предвидено е изграждането на 
нов мост на мястото на съществу-
ващия над р. Рабровска при 23-ти 
км. Срокът за изпълнение на ре-
монта е 360 календарни дни. От 
пътната агенция напомниха още, 
че вече стартира и тръжната про-
цедура за избор на изпълнител на 
строителния надзор на третоклас-
ното трасе, което е включено в 
тазгодишната ремонтна програма 
на АПИ по предложения на граж-
дани. 

Завишени са изискванията 
към изпълнителите на строи-
телството и строителния надзор 
както по време на ремонтните 
дейности на 11-те участъка, така 
и в гаранционния период след 

това, подчертаха от АПИ. Цел-
та е да се гарантира качествено 
изпълнение на строително-мон-
тажните работи. Предвидено е 
ново задължение на строителния 
надзор да разполага с акредити-
рана строителна лаборатория, 
различна от тази, която ще из-
ползва строителят –по този на-
чин консултантът ще е в състоя-
ние да извършва задължителни 
собствени проби, изпитвания и 
контролни проверки по време на 
изпълнението и приемането на 
строителните дейности. Предви-
ден е и двойно по-дълъг гаранци-
онен срок на пътните работи – 6 
години, вместо досегашните 3 го-
дини. През гаранционния период 
ще се извършват освен редов-
ните инспекции на възложителя 
– Агенция „Пътна инфраструкту-
ра“, също така и задължителни 
инспекции два пъти в годината. 
При установяване на техниче-
ски грешки и несъответствия в 
сертификат за извършени СМР, 
одобрен от надзора и предаден 
за окончателно одобрение и раз-
плащане на възложителя, ще 
може да се налагат санкции и на 
строителния надзор. На строи-
телния надзор допълнително е 
вменено да съгласува и контро-
лира временната организация на 
движение с оглед повишаване на 
безопасността по време на стро-
ителството.



7

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. Изпратете имейл или ни потърсете на телефон 

089586313, за да потвърдите желанието си да се абонира-
те и ние ще се свържем с вас.

ПРОДАВА 

ИМОТИ

Продавам дву-

стаен панелен апар-

тамент в ж.к. Химик 

на ет. 3., тел: 094/600 

399, 0887 381 855

Продавам чети-

ристаен апартамент 

в кв. „Калето“ на ет. 3, 

126 кв. м. с гараж тел.: 

094/600 399, 0887 381 

855

Продавам трис-

тайни тухлени апар-

таменти с площ от 

100 кв. м. в кв. „Кале-

то“, ж.к. „Химик“, на 

цени от 35 000 евро. 

тел: 094/600 399, 0887 

381 855

Продавам са-

мостоятелна къща в 

кв. „Акджамия“ на 2 

етажа с двор 560м2., 

тел.: 094/600 399, 

0887 381 855

Продавам панел-

на гарсониера в ж.к. 

„Химик“ на ет. 4, тел.: 

094/600 399, 0887 381 

855

Продавам във 

Видин къщи и апар-

таменти и парцели в 

Западна и Южна про-

мишлена зона; тел.: 

0888 622 789

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 изгод-

но голяма тухлена 

гарсониера в ж.к. “Хи-

мик”, 50 кв. м; тел.: 

0888 259 935

Продавам дворно 

място 1200 кв. м, със 

стара къща и кладе-

нец, в гр. Дунавци; 

тел.: 0888 629 601

Продавам къща в 

село Новоселци, цена 

4500 лв.; тел.: 0898 

803 419

Продавам 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 дворно 

място в село Покрай-

на, 900 кв. м; тел.: 

0893 269 304 

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
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Сдружение „Активно общество“ поздра-
вява своите членове и доброволци и всички 
жители на област Видин по случай наближа-
ващите великденски празници! Нека чудото 
на Христовото Възкресение ни направи по-
толерантни, по-състрадателни, по-пома-
гащи! Нека дните ни са изпълнени с добри 

дела, които да претворяваме в реалност!
Нека във всеки 

дом да има здраве, 
радост и топлина!

Честит 
празник!

 
Поздравявам служителите на пред-

приятието, нашите клиенти и бизнеспарт-
ньори и всички видински граждани с най-

светлия християнски празник – Великден! Възкресение Христово 
е символ на победата на доброто над злото. Празник, който ни 
напомня изконните добродетели – вяра в Бога, покаяние, прошка 
и милосърдие. Нека празничните дни възкресят в нас надежда за 
по-добро бъдеще. 

Пожелавам Ви много здраве и 
благополучие. Нека Великденски-
те празници бъдат изпълнени с 
много радост и топлина!

Христос Воскресе!

Великден е може би най-тачени-
ят християнски празник, защото е 

олицетворение на чудото на живота и носи послания за доброта, 
състрадание, толерантност. В празничните дни всеки изрича своя-
та съкровена молитва за спасение и търси Божието благословение 
за себе си и близките си. В навечерието на Възкресение Христово 

пожелавам на всички здравни специали-
сти и служители на медицинския център, 
както и на всички жители на област Ви-
дин здраве, благополучие и благодат!

Светли празници!

В навечерието на светлия 
християнски празник Велик-
ден, когато възпоменаваме 
страданията и кръстната 

смърт на Иисус Христос и честваме Неговото Възкресение, във всеки 
от нас се обновява вярата във всепобеждаващата сила на доброто. 
Нека тя бъде съзидателната сила, която да ни вдъхнови да бъдем 
съпричастни, да подкрепяме ближните с думи и дела, да сме човечни! 
Нека светлината на Великден да озари всеки дом и да донесе здраве 

и благополучие!

Честит и 
благословен 

празник!

Отново настъпи онова време в годината, кога-
то, ведно с възраждането на природата, във всички 
хора се обновява и надеждата, че ни чакат по-краси-
ви дни. Наближава Великден – празникът на вярата 

в по-доброто бъдеще! Нека бъдем чисти в помислите 
и делата си! Нека има мир и любов в сърцата ни, да бъдем по-
добри, по-мъдри и състрадателни. Нека  дните ни бъдат изпъл-

нени със здраве и благополучие! 
С пожелание за здраве и светли 
Великденски празници!

Честит 
празник!

От ръководството на ДГС – Видин 

В навечерието на големия християнски праз-
ник Възкресение Христово се обръщам към всич-
ки служители у работници в дружеството, към на-
шите клиенти и партньори и към всички видински 
граждани с най-искрени пожелания за здраве и 

сполука! Великден ни напомня, че доброто винаги надделява над 
злото, правдата – над неправдата, светлината – над тъмнината. 
Нека, озарени от великденското чудо, дните ни бъдат изпълнени с 

мир и разбирателство!

Честито 
Възкресение 
Христово!

Лайънс клуб – Видин 
Броени дни остават до мига, когато 

църковните камбани ще възвестят въз-
кресението на Спасителя Иисус Христос. 
Чудото на Великден ни озарява със сми-

рение, човеколюбие и прошка, разказва ни 
неостаряващата притча за голямата християнска любов и вели-
кото мъченичество в името на живота. Нека приемем това чудо 

в сърцата си и дадем простор на 
обичта, добротата и хармонията, 
които ни свързват като хора. Нека 
величието на празничните дни 
да укрепи духа ни за благородни 
дела!

Честит Великден!
Лайънс клуб – Видин!

Възкресение Христово е тържество на вярата в по-
доброто бъдеще. Затова великденските дни винаги ни 
вълнуват с посланието за силата и тържеството на жи-

вота, човеколюбието и надеждата. Смисълът на традицията днес 
е да сме смирени и проя-
вим разум, за да преминем 
през изпитанията заредени 
с повече сила и вяра. Нека 
тези светли празници бъдат 
изпълнени със здраве, бла-
гополучие и берекет за Вас 
и Вашите семейства! 

От ръководството на „Дунав 
мост Видин – Калафат“ АД

Инж. Владимир Цветанов, 
директор на Завод Видин 

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

Красимир Кирилов, 
председател на ВТТП

Пламен Каменов, управител 


