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Сърбия на работна
визита във Видин

ПОНЕДЕЛНИК - неделя 6 - 12

бр.

юни 2022 г.

22

(3558) год. XXXII

50 стотинки

Поклон пред подвига на Ботев и на героите,
загинали са свободата на България
С тържествена церемония във Видин
бе отбелязана 146
години от гибелта на
Христо Ботев. На 2
юни стотици видинчани се събраха край
бюст-паметника
на
поета-революционер,
за да засвидетелстват
почитта си към него и
към всички герои, пожертвали живота си
за свободата и независимостта на Родината. На честването
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Посланикът на
Република Сърбия
в България Негово
Превъзходителство
Желко Йович е бил
на работна визита във Видин на 2
юни, съобщиха от
пресцентъра
на
общинската администрация. Заместник-кметовете Светослав Скорчев и
Десислава Тодорова и посланик Йович
са обсъдили важни
теми и проблеми,
пред които са изправени общините
в
трансграничния
регион на България

и Сърбия – демографската
криза,
слабата икономика
и недостатъчно развитата инфраструктура.
В тази връзка посланик Йович е посочил, че предстои
изграждане на автомагистрала до град
Зайчар. И е обърнал
внимание, че е много важно от българска страна да бъде
ускорено изграждането на пътя Видин
– София. Дипломатът е споделил, че



нa стр. 2

Благотворителен
Нова спортна площадка Спортни инициативи концерт на детска
радва децата и
на 1 юни във Видин
школа „Суинг“
младежите в Неговановци

На нова придобивка се радват децата и младежите в
село Неговановци,
община Ново село.

Те вече могат да
спортуват на нова
площадка,
изгра-
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Лайънс клуб Видин, със съдействието на Община Видин
и тази година спази
традицията и отбеляза 1 юни – Междуна-

Храмов празник в църквата ,,Св.
Възнесение Господне“ в с. Бело поле
Четете на стр. 3

Продължава ремонтът на близо 28 км
от пътя Кула – Гара Срацимирово
Четете на стр. 2

Видинска художничка представя
седмата си самостоятелна изложба
Четете на стр. 5

родния ден на детето,
като организира различни спортни прояви. В събитието, което
премина под мотото
„Спортът за едно поздраво
поколение“,
участваха
стотици
видински деца на различна възраст.
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Танцова школа
за модерен балет
„Суинг“ изнесе на 1
юни своя годишен
концерт. Танцовият
спектакъл „Изтанцувай живота“ бе посветен на благородна
кауза – набиране
на средства за лечението на малката

Велизара от Видин.
Благотворителната
инициатива събра в
Спортна зала „Фестивална“ стотици
зрители, които наблюдаваха годишния
концерт на школата
за модерен балет.
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Продължава ремонтът на близо 28 км от пътя Кула – Гара Срацимирово

От 31 май бяха
подновени текущите
ремонтни дейности
на 27,9 км от третокласния път ІІІ-141
Кула – Гара Срацимирово. Трасето, което преминава през
гр. Кула, с. Коста
Перчево, гр. Грамада, с. Срацимирово
и Гара Срацимирово,
е най-пряката връзка на община Кула
и община Грамада с
първокласния път І-1
Видин – София.
Ремонтните дейности са на обща
стойност 15,7 млн.
лв. и са от бюджета
на Агенция „Пътна

инфраструктура“. Те
се изпълняват поетапно. Преди дни
стартира
работата
в два участъка – от
Кула до Коста Перчево /от 1-ви до 11ти км/ и от Грамада
до с. Срацимирово /
от 19-ти до 23-ти км/.
Във връзка с това се
създава и временна
организация на движението, като по време на строителните
работи движението
МПС до 5 тона в двете отсечки ще се осъществява в лентата,
в която не се работи.
Трафикът на МПС
над 5 тона ще преми-

нава по следните
обходни маршрути:
• За пътуващите по път II-14
ГКПП
„Връшка
чука“ – Кула –
Видин в посока
Монтана и София обходът е
по път I-1 Видин
– Монтана – Ботевград;
•
За пътуващите по път II-14 в
посока Грамада обходът е път II-14 ГКПП
„Връшка чука“ – Видин, по път I-1 Видин
– Монтана, и по път
III-1413 Дунавци - Синаговци до Грамада;
•
За пътуващите по път І-1 София – Видин в посока от Монтана към
Грамада обходът е
по път I-1 Монтана
– Видин, път III-1413
Дунавци – Синаговци
– Грамада;
•
За пътуващите по път IІ-11 от
Лом в посока Грама-

да обходът е: път III1413 Дунавци – Синаговци – Грамада.
Строителните работи на третокласния
път започнаха през
миналата година и ще
завършат до края на
септември т. г. През
2021 г. е ремонтиран
1 км - в урбанизираната територия на

гр. Кула. Дейностите,
които са възложени
по договора за текущ
ремонт и поддържане
на републиканските
пътища в област Видин, включват попълване и подравняване
на банкети, почистване, ремонт и изграждане на водостоци,
полагане на троше-

нокаменна настилка,
асфалтови работи,
полагане на бетонови
бордюри в населените места, облицовани
окопи, ремонт на съоръжения. Отсечката
ще бъде с нова маркировка, пътни знаци
и ограничителни системи.

Обновен е дворът на детската градина в Кула

Обновеният
двор на ДГ „Звънче“
– гр. Кула се превърна в прекрасно място за игри и

спорт. Там вече са
монтирани нови съоръжения за игра,
които отговарят на
съвременните из-

исквания. Подменен е и плочникът
в двора на детската градина.
Това стана възможно след като в
края на 2020 година правителството
на Бойко Борисов
предостави на Община Кула целева субсидия. Част
от средствата, в
размер на 250 000
лв., бяха отпуснати
именно за обновяване на двора на
детското
заведение.

Посланикът на Сърбия на работна визита във Видин
ви.
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вече
функционира
скоростна железопътна линия между
Белград и Нови Сад,
предстои да приключи изграждането
на подобна между
Нови Сад и Суботица, както и между
Белград и Ниш. В
същото време Унгария строи ж.п. линия
от столицата Будапеща до границата

със Сърбия. Така до
няколко години между Ниш и Будапеща
ще се пътува със
скоростен влак само
за три часа. Негово
Превъзходителство
е изразил мнение,
че продължаването
на тази транспортна връзка към България ще се отрази
положително върху
развитието на граничните региони на
нашите две държа-

Заместн и к - к м ето ве те Тодорова
и Скорчев са
подчертали,
че
Община
Видин нееднократно е настоявала пред
бъ л га р с к ото
правителство
за
ускорено
изграждане на
необходимата
инфраструктура, като са
отбел яз а л и,
че
целенасочената подкрепа за Видинския
регион е въпрос на
държавна политика.
„Ако държавата наистина има желание
да развие този регион на България, съм
убеден, че е възможно важните инфраструктурни проекти
да бъдат осъществени за няколко години“, е заявил Светослав Скорчев, като
допълнил, че Об-

щина Видин
ще продължи
да лобира за
това.
Дискутирана е била
и темата за
трансграничното сътрудничество.
Десислава
Тодорова
е
запознала
посланик Йович с реализираните досега
проекти
от Община Видин
в партньорство със
сръбски
общини.
По един от тях, във
Видин и в Княжевац
са изградени модерни центрове за
диагностициране на
ортостатични и опорно-двигателни нарушения при деца,
а по друг проект Община Видин закупи
нови сметосъбиращи
машини. Заместниккметът е обяснила,
че вече е започнала
и подготовката във

връзка с предстоящото
стартиране
на новата програма
за
трансгранично
сътрудничество. В
тази връзка са проведени разговори с
Община Княжевац и
е постигната договореност относно кандидатстването със
съвместни проекти в
сферата на туризма,
с цел подобряване
на предоставяните
туристически услуги.
Заместник-кметовете Десислава То-

дорова и Светослав
Скорчев и посланикът на Сърбия доц.
д-р Желко Йович са
се обединили около
мнението, че преодоляването на демографските и икономически проблеми
на трансграничния
регион е възможно
чрез подобряване на
транспортната свързаност и задълбочаване на сътрудничеството, посочиха
още от пресцентъра
на Община Видин.
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Метални сърца за събиране на капачки поставиха в Ружинци и Дреновец

В селата Ружинци и Дреновец са
поставени
метални
сърца за събиране на

пластмасови капачки.
Инициативата за това
е на кмета на община
Ружинци Александър

Александров.
Част
от необходимите за
целта средства са
осигурени от продажба на екземпляри на
книгата „Село Ружинци, Белоградчишко“,
която бе отпечатана с
финансовата подкрепа на кмета, а остатъка от нужната сума
е дарил самият Александров.
„През
годините
често ми бе задаван въпрос за такива
сърца, каквито има в
много други населени места – питаха ме
защо ние нямаме, изпращаха ми линкове
от къде и как да получим уж безплатни
такива съдове за събиране на капачки, но

всичко бе свързано с
пари. Затова реших,
че трябва сами да си
ги направим. Закупих
материалите и с помощта на служители
от общинска администрация Ружинци създадохме двете сърца,
които разположихме
в Дреновец и Ружинци“, разказа кметът
Александров.
Той обясни, че когато сърцата бъдат
напълнени, ще се
вземе решение къде
да бъдат предадени
капачки. „За да дадем
пример, първите изсипани в новите съдове
капачки са тези, които
бяха събрани миналата и тази година в
сградите на Кметство

Дреновец и Община
Ружинци от нашите

служители“, допълни
ружинският кмет.

Храмов празник в църквата ,,Св. Възнесение Господне“ в с. Бело поле

На 2 юни по случай празника „Св.
Вознесение Господне”
(Спасовден) в село
Бело поле се проведе курбан за здраве
и благоденствие Тържествена Света литургия в храма “Св.

Възнесение
Господне“ в селото отслужи
протойерей Рафаил.
Сред дошлите да
се помолят за здраве и благоденствие
бяха кметът на община Ружинци Александър Александров,

д-р Ценков – дарител
и изографисал иконите, поставени на
проскинитария, иконостаса и стените. В
края на богослужението свещеникоиконом
Рафаил се обърна
към
присъстващия

вярващ народ с вдъхновено
пастирско
слово, в което говори
за духовната същност
на чествания празник.
Той обърна внимание
на евангелските думи,
с които се описва това
събитие, а именно,

че докато е говорил
Христос с апостолите,
благославяйки ги, Той
започнал да се възнася на небето, което
означава, че и до днес
Господ Иисус Христос
не престава да благославя онези, които се

Нему уповават.
Гостите и жителите на селото останаха удовлетворени от
празничния ден.
Текст и снимки:
ИВО Иванов

Нова спортна площадка радва децата и младежите в Неговановци
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дена в двора на бившето училище в
населеното
място.
На 1 юни, Международен ден на детето,
спортното съоръжение беше официално
открито. Символично
лентата на спортната
площадка прерязаха кметът на община Ново село Георги
Стоенелов и кметът
на село Неговановци
Емилия Крумова. На
събитието присъстваха общински съ-

ветници, служители
от общинската администрация, както
и много жители на
село Неговановци.
Спортната
площадка е направена
по проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в
село Неговановци“.
Той е реализиран
с финансиране от
„Програмата за развитие на селските
райони“ 2014-2020 г.,
което е в размер на
104 384 лв.

„Този проект мина
през много перипетии. В един период
дори имаше опасност да не се реализира. Но се случи“,
сподели кметът Георги Стоенелов, като
благодари на общинските служители за
положените усилия,
за да се стигне до
тази
положителна
развръзка. Той подчерта, че с новата
детска
площадка
децата и младежите
в Неговановци вече
разполагат с място,

където да спортуват и да играят. Той
обаче подчерта, че
новата придобивка
трябва да бъде съхранена и добре стопанисвана, а това е
отговорност на жителите на селото. Затова той ги призова да
се грижат за съграденото, за да може
по-дълго време да се
използва
„Имаме още идеи
за проекти. Предстои
да бъде отворена
новата Програма за
развитие на селските

райони и Общината
своевременно ще подаде своите проекти.
Така че това няма да
е последното, което

правим за село Неговановци“, увери кметът на Ново село.
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Стотици видински деца се забавляваха на „Щуроландия“
За поредна
година по повод
Международния
ден на детето 1
юни Фондация
"Подкрепа
за
реализация", в
партньорство с
Община Видин и
Областния съвет
на БЧК - Видин,
о р га н и з и р а х а
детския празник
„Щуроландия“.
Около Художествената галерия в
Крайдунавския
парк бяха разположени 7 арт
ателиета и работилници. В тях
малчуганите можеха да демонстрират творческите си умения
като оцветяват
и рисуват, включително
върху
лица. В същото
време на „сцената на талантите“

при галерията
много деца се
престрашиха да покажат
пред публика
артистичните
си и певчески
дарби.
Участниците в празника получиха
сладоледи,
осигурени
от
Общината.
Докато се
провеждаха
инициативите в
„Щуроландия“, доброволци раздаваха анкетни карти във връзка
с предстоящата лятна
програма за деца и
младежи. От Община
Видин припомнят, че
инициативата
стартира много успешно
миналата година, като
предложи разнообразни безплатни летни
занимания. И тази
година при организиране на програмата

ще бъдат взети под
внимание желанията
на видинските деца и

младежи при избора
на конкретни занимания.

Спортни инициативи на 1 юни във Видин
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То бе открито от
заместник-кмета на
Видин
Светослав
Скорчев. „За мен
е
удоволствие
да приветствам
всички с Международния ден на
детето – Първи
юни и да поднеса специалните
поздрави от кмета на Община
Видин д-р Цветан
Ценков. Надявам
се, че разнообразните спортни
инициативи ще
донесат
хубави емоции и ще

има много желаещи
да се включат“, каза
заместник-кметът в
приветствието си към
присъстващите. Той

поздрави членовете на Лайънс
клуб Видин за
инициативата,
като отбеляза,
че е изключително
важно
децата да бъдат ангажирани
със занимания,
които развиват
физическата
култура, както
и много качества като сила,
издръжливост,
воля на духа.
Скорчев пожела
на участниците да покажат най-доброто от
себе си и да се борят
за победа.

Президентът на
Лайънс клуб Видин
Асен Асенов благодари на Община Видин за съдействието,
както и на спонсорите на събитието и на
членовете на Лайънс
клуб „Архангел Михаил“ – София. Асенов
даде организационни
разяснения и пожела
на участниците успех
и много късмет.
Заместник-кметът Скорчев подаде
стартовия
сигнал
за първата спортна
проява – маратон в
Крайдунавския парк.
Над 160 деца преминаха маршрута от
Х уд о ж е с т в е н а т а
галерия до розариума в близост до
крепостта „Баба
Вида“ и обратно.
Програмата продължи с турнир
по
стрийтбол.
Той се проведе
в близост до Телеграф капия и
в него участваха
общо 22 отбора.
Учениците от 1
до 10 клас, разделени в четири

възрастови групи (1-3
клас, 4-5 клас, 6-7
клас и 8-10 клас), с
много хъс и настроение показаха уменията си под коша. Паралелно с това над 40
деца се включиха в
турнир по шах и подложиха на изпитание
способността си за
логично мислене.
Награждаването

на най-добре представилите се в различните прояви се
състоя на откритата
сцена при БиблиоПощата. Там беше изтеглена и томболата
с награди, осигурени от спонсорите, в
която имаха право
да участват всички,
включили се в спортния празник.

5

Благотворителен концерт на детска школа „Суинг“


от стр. 1

Сред публиката бяха
и кметът на Видин
д-р Цветан Ценков,

който направи и парично дарение за каузата, както и секретарят на Общината
Валери Димитров.

По време на концерта децата показаха наученото през
годината и със своя
ентусиазъм и радостта, с която
танцуваха, плениха сърцата на
присъстващите.
През тази година школа „Суинг“
може да се похвали с първите
си медали, завоювани на национално танцово
състезание
в
Сандански. Там

Видинска художничка
представя седмата си
самостоятелна изложба

Видинската
художничка
Даниела
Петрова ще представи седмата си самостоятелна изложба. Експозицията ще
бъде открита на 7
юни (вторник) от 19.00
часа в историческия
музей „Конака“. Своята настоящата изложба Петрова посвещава на родния си край и
красотата на българката. В експозицията
са представени над
20 картини, в които са
отразени емблематични сгради на стария
Видин, включени са и
платна, вдъхновени от
Владимир Димитров –
Майстора, посветени
на българската жена.
Откриване на експозицията ще бъде съпътствано от музиката на
цигуларката Добромира Димчева.

Изборът на място
за изложбата не е случаен. Даниела Петрова иска да подчертае
връзката на изкуството си с историята на
Видин, както и да
привлече вниманието
на обществеността и
гостите на града към
музей „Конака“. Затова средствата, които
ще постъпят от продажба на билети, ще
бъдат дарени с цел
подпомагане дейността на музея. Входът
за изложбата е 4 лв.,
като учениците и студентите, както и пенсионерите ще могат
да разгледат творбите на Даниела Петрова срещу закупуване
на билет на стойност
2 лв.
Изложбата
ще
може да бъде посетена до 14 юни.

представителите на Видин
спечелиха сребърен и златен
медал, придружен с купа. На
концерта „златните“ момичета
показаха танца,
донесъл им призовото
място.
Специални гости
бяха талантливите Петя и Яница от Moonlight
Flowers, както и
младите музиканти от Wasted
Potential, които
също се включиха в концерта
със свои изпълнения. Моменти
от целия спектакъл бяха уловени от обективите
на фотографи.
В последствие
със снимките ще
бъде подредена

„Приветствам
инициативата
Ви да посветите
днешния
концерт на една
благородна кауза – събиране
на средства за
лечението
на
малката Велизара, която се
бори с тежко заболяване. Благородството
и
съчувствието са
сред
най-ценните
човешки
качества и те
се
възпитават
от
най-ранна
детска възраст.
Затова съм сигурен, че момичетата от танцовата школа не само
ще растат здрави и
щастливи, но и ще
станат добри хора.
Поздравявам всички
възпитанички на танцова школа „Суинг“ с
1 юни – Деня на детето. Нека с таланта си впечатляват и
радват своята публика! Желая здраве,
щастие и безброй
бъдещи творчески
изяви!“, пише в поздравителния адрес.

благотворителна изложба отново в подкрепа на Велизара.
На финала на
концерта бе прочетен поздравителен
адрес от кмета на
Видин д-р Цветан
Ценков до ръководителката на танцова школа „Суинг“
Елена Венелинова.

бр. 22 понеделник -

6

неделя 6 - 12 юни 2022 г.

OБЩИНА ВИДИН

Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/609 416; факс: 094/ 601 132;
e-mail: kmet@vidin.bg web site: www.vidin.bg
ОБЯВЯВА

Ферма за канабис разкриха в
землището на с. Горни Лом

Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на
помещения, публична общинска собственост
на територията на община Видин:
1.
Помещение, публична общинска собственост, за офис, с
площ 24,00 кв.м., находящо се в с. Новоселци, община Видин, административна сграда в имот с идентификатор № 52283.510.125.1,
по кадастралната карта на с. Новоселци, цялата с площ от 108,00
кв.м., за срок от 3 (три) години, начална тръжна цена – 48,00 лева
(четиридесет и осем лева), месечен наем без ДДС.
Депозит за участие в търга – 100,00 лв. (сто лв.)
Начален час за провеждане на търга – 10:00 часа.
2. Помещение за обслужване с площ 15,00 кв.м. и помещение за чакалня с площ 10,00 кв.м., находящи се в с. Градец, Здравна служба, поща и аптека, етаж 2, за пощенски услуги, за срок
от 5 (пет) години при начална тръжна цена на месец – 45,00 лв.
(четиридесет и пет лева) без ДДС.
Депозит за участие в търга – 300,00 лв. (триста лв.)
Начален час за провеждане на търга – 10:30 часа.
I. Търговете с тайно наддаване ще се проведат на 23.06.2022
г. (четвъртък) в административната сграда на община Видин, Медиен център-партерен етаж.
- Търгът по т.1 ще се проведе на 23.06.2022 г. от 10:00 часа
- Търгът по т.2 ще се проведе на 23.06.2022 г. от 10:30 часа
II. Тръжната документация се закупува в срок до 22.06.2022г.
до 16:30 часа от ет.7, стая №3 в административната сграда на
община Видин.
Цена на документацията – 40,00 лв. без ДДС.
III. Заявления за участие в търговете и придружаващите ги
документи се подават в срок до 22.06.2022 г. до 17:00 часа, в “Център за информация и обслужване на граждани”, административната сграда на община Видин, ет.1.
IV. Време и начин за оглед - всеки работен ден.
V. Депозит за участие в търга, внесен в срок до
22.06.2022 г. включително по сметка на община Видин
IBAN:BG53STSA93003300046030, BIC на “Банка ДСК”ЕАД:
STSABGSF.
- Депозит за участие в търга по т.1 е в размер на 100,00 лв.
(сто лв.)
- Депозит за участие в търга по т.2 е в размер на 300,00 лв.
(триста лв.)
VI. Начин и срок на плащане от спечелилият търга участник:
•
плащането се извършва в едномесечен срок, от връчване
на Заповедта на Кмета на община Видин за определяне на спечелилият участник.
VII. Договорът се сключва след плащане на дължимите суми,
съгласно срока указан в т. VI
Тел. за справки: 094 609 440

Ферма за отглеждане на канабис са
разкрили
полицаи
при извършена на
31 май проверка в
землището на с. Горни Лом, съобщиха
от Областната дирекция на МВР – Видин. Служителите на
реда установили 245
конопени растения,
засадени на ливада

в местността „Средореци“. Около тях била
монтирана система
за капково напояване, а в близост – опъната тел, пригодена
за сушене на стръковете. При полевия
наркотест листната
маса реагирала на
канабис. Оперативна
група е извършила
оглед на местопроиз-

шествието.
Растенията – с
височина от 20 до
30 см, са иззети по
надлежния ред. Разследването по случая продължава, в
Районно управление
– Белоградчик е образувано досъдебно
производство.
Снимки: ОДМВР
– Видин

Компенсациите за бизнеса заради високите енергийни цени продължават и през месеците май и юни

Компенсации и през май ще получават и
битовите потребители на природен газ
Компенсациите
от държавата към
бизнеса
заради
високите цени на
ел е к т р о е н е р г и я т а
ще продължат през
месеците май и юни,
реши Министерският съвет на своето
редовно заседание.
Размерът на предвидената подкрепа
по програмата за периода от 1 май 2022
г. до 30 юни 2022 г.
е фиксирана сума
на един MWh, изчислена на база на количествата активна
електрическа енергия, върху която се
начислява цена „задължение към обществото“ за съответния месец. В сумата

не е включен ДДС.
Компенсацията
се
изчислява като 80%
от разликата между
реалната средномесечна борсова цена
за базов товар на
сегмента „ден напред“ на БНЕБ за
съответния
месец
и базова стойност
от 200,00 лв./ MWh.
Клиенти с цени на
ел е к т р о е н е р г и я т а
под базовата или
под изчисления размер на компенсацията не подлежат на
подпомагане.
Министерският
съвет реши още да
удължи и през м. май
2022 г. подпомагането на битовите потребители на приро-

ден газ. Програмата
предвижда подкрепа
с фиксирана сума на
един MWh за компенсиране на битови
клиенти на природен
газ и потребители на
топлинна енергия,
предоставяна
от
топлофикационни
дружества, използващи като основно
гориво природен газ,
които имат издадена лицензия за производство и пренос
на топлинна енергия с преобладаващ
топлинен товар за
битови нужди. Размерът на компенсацията за м. май
2022г. е 70,90 лв./
MWh.
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ка на ет. 2 и ет. 8, след

Гимназията/, ет. 4. Не

ПРОДАВА

ремонт, тел.: 0878 864

е последен етаж. тел.:

ИМОТИ

985, 0899 864 954

0878 864 985, 0899

Продавам двустаПродавам

864 954
Продавам

трис-

ен тухлен апартамент

таен панелен апар-

в района на военното

бав тристаен тухлен

тамент, след ремонт,

окръжие на ет. 3.тел.:

апартамент с гледка

ет.1, в ж.к. “Панония”.

0878 864 985, 0899

към Дунав, ремонти-

тел.: 0878 864 985,

864 954

ран и обзаведен. тел.:

Продавам

0899 864 954
Продавам

дву-

таен

тухлен

ху-

трис-

0878 864 985, 0899

апар-

864 954

стайни панелни апар-

тамент, 109 кв.м. в

Продавам триста-

таменти на ул. Широ-

центъра /до Музея и

ен тухлен апартамент
на ет. 4 и двустаен
тухлен

апартамент

в ж. к. “Бенковски” с
гледка към крепостта “Баба Вида”, ет. 3.
тел.; 0878 864 985,
0899 864 954
Продавам панелна гарсониера в ж.к.

Скеле под наем
+359 893 502 430

„Панония“, ет. 4 и двустаен панелен в ж.к.
„Петко

Каравелов“.

тел.: 0878 864 985,

Актив Инвест Груп ЕООД

0899 864 954

търси да назначи строителни
работници за различни обекти.

ристаен тухлен апар-

Търсят се следните специалисти:
- Багерист
- Работници покриви
- Работници вътрешни и външни настилки
- Кофражисти
- Специалисти ВиК
- Шпакловчици
- Заварчици
- Общи работници

Продавам

чети-

тамент в кв. „Калето“
на ет. 3, с гараж. тел.
094/600 399, 0887 381
855
Продава се двустаен с разширение
на ет.5 в ж.к. „Бонония“,

тел.

094/600

Изисква се кандидатите да имат опит
в строителството. Представени удостоверения за допълнителна квалификация и
умения, както и наличието на шофьорска
книжка ще се считат за предимство.

399, 0887 381 855

Дружеството предлага:
- Трудов договор и заплащане, обвързано с постигнатите резултати, опит и квалификация.

399, 0887 381 855

Необходимо е да изпратите автобиография на имейл activinvest.vidin@gmail
или се свържете с нас на +359 893 502 430

Издател:

Продава се панелна гарсониера 40
кв. м. на ет. 4 в ж.к.
„Химик“, тел. 094/600
Продава се самостоятелна къща на
два етажа с двор 560
кв. м. в ж.к. „Акджамия“.

Тел.

094/600

„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

399, 0887 381 855

во,

Продава се тристаен

тухлен

апар-

тамент 100 кв.м. с

7.5

дка,

трета

категория, обработва-

подлежи на регистрация; тел. 0889921745
Продавам

ема, цена 1000 лева;
тел.: 0897 942 438

дър-

воделски машини –

таванска стая в ж.к.

Продавам дворно

„Калето“, 65 000 лева,

място в село Покрай-

воделски

тел. 094/600 399, 0887

на, 900 кв. м; тел.:

тел.: 0882 096 555

381 855

0893 269 304

Продавам

банциг, абрихт, дъринвентар;

Продавам/Заме-

във

ням немска перална

Видин къщи и апар-

КУПУВА ИМОТИ

таменти и парцели в

машина, цена 520 лв.;
тел.: 0886 109 417

Западна и Южна про-

Купувам

Продавам банциг

обра-

мишлена зона; тел.:

ботваема

0888 622 789

ска земя и дялове от

земедел-

и

борапарат;

тел.:

0884 850 159

Продавам масив-

ниви в община Ви-

на едноетажна къща,

дин, Брегово, Ново

с жилищна площ око-

село, Грамада, Кула,

ло 75 кв. м, находя-

Димово, Макреш, Ру-

ща се в централната

жинци, Бойница. По-

мед от рапица и во-

част на гр. Видин, с

мощ при изготвяне на

сък; тел.: 0887 621

дворно място 375 кв.

документи. Безплат-

540

м; тел.: 0877 151 848,

ни

0876 808 296

Заплащане веднага;

Продавам/Заменям парцел, 521 кв. м,
ж.к. “Крум Бъчваров”,

правни

РАЗНИ КУПУВА
Купувам

пчелен

съвети.
РАБОТА

тел.: 0878 864 985,
Търси се шофьор

0899 864 954
Купувам

селски

с кат. „C“ за четириос

без посредник; тел.:

къщи в област Видин;

самосвал.

0876 099 585

тел.: 094/ 600 481,

чително е да е с опит.

0899 823 840

За област Монтана и

Продавам изгодно

голяма

тухлена

гарсониера в ж.к. “Хи-

област Видин; тел. за
ДАВА ПОД НАЕМ

връзка: 0898 594 794

Давам под наем

на

мик”, 50 кв. м; тел.:
0888 259 935

Търся

Продавам дворно

офиси и магазини във

място 1200 кв. м, със

Видин; тел.: 0888 622

стара къща и кладе-

789

нец, в гр. Дунавци;
тел.: 0888 629 601
Продавам къща в

продавач

вестници;

тел.:

0879 168 048
УСЛУГИ

Давам под наем
халета; тел.: 0888 677
866

село Новоселци, цена

Уроци по английски език от частен
учител; тел.: 0896 294

4500 лв.; тел.: 0898

РАЗНИ

803 419

ПРОДАЖБИ

Продавам

Препоръ-

земе-

434
Ремонт и продажба на хладилници и

делска земя в земли-

Продавам малка

щето на село Рабро-

алуминиева лодка. Не

фризери; тел.: 0878
236 392, Пепи

Предлагаме на всички възможността да получават 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 абонирате и ние ще се свържем с вас.
Доставка и монтаж на PVC и алуминиева дограма
по заявка на клиента с възможност за довършителни работи. Доставка и монтаж на щори. Доставка и
монтаж на блиндирани врати; тел.: 0894437264

ИздаНИЕто не носи отговорност за достоверността на подадените за публикуване обяви
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Поклон пред подвига на Ботев и на героите,
загинали са свободата на България



от стр. 1

присъстваха кметът
на община Видин
д-р Цветан Ценков
и заместник-кмето-

вете
Десислава Тодорова и
Светослав Скорчев, заместник
областният управител
Анелия Влаховска,
п р ед с т а в и т ел и
на
държавни,
образователни и
културни институции, на политически партии
и
неправителствени организации, както и
много ученици и
граждани.
Слово по повод 2 юни про-

изнесе д-р Цветан
Ценков. В него той
подчерта, че с героичната си саможертва, както и с гениалното си творчество,

Христо Ботев завинаги ще живее в
сърцата на всички
българи: "Тоз, който
падне в бой за свобода, той не умира".
Видинският кмет отбеляза, че Ботев е
сред най-магнетичните личности в българската
история.
И независимо че
житейският му път
е толкова кратък,
борецът за правда
оставя изключително ярка следа, отдаден безрезервно на
идеята за Освобождението
на България.
„ Ге р о и ч н о т о
наследство на
нашите предци не само ни
кара да се гордеем, но ни задължава да бъдем достойни
приемници на
техните завети, да обичаме
страната
си,

да я защитаваме и ако е
необходимо,
да я браним
с цената на
живота си! И
да
помним
урока, който
ни дават родолюбецът и
великият поет
на България
Христо Ботев
и
неговите
следовници!“
– заяви д-р Ценков.
Кратка програма
представиха
уче-

ници от Основно
училище
„Любен
Каравелов“,
които
изпълниха патрио-

рамките на „Ботевите дни“ във Враца.
След това пред
паметника на поетареволюционер
бяха поднесени
венци и цветя
от кмета на Община Видин д-р
Цветан Ценков;
от името на зам е с т н и к - п р ед седателя
на
47-то Народно
събрание Росица Кирова; от
името на народния представител Иво Атанасов; от името

тични песни, а
четвъртокласничката Сияна
Борисова
рецитира стихот во р е н и ето
„Хаджи Димитър“.
Сияна
е носител на
награда от тазгодишния национален конкурс-рецитал
за изпълнение
на Ботева и
възрожденска поезия и
проза,
който
традиционно
се провежда в

на областния управител на Област Видин Любен Иванов;
от Общински съвет
– Видин; от Видинска света митрополия и много други
институции, училища, детски градини
и граждани.
Точно в 12:00 ч. в
памет на Ботев и на
загиналите за свободата и независимостта на България
прозвучаха сирените и всички присъстващи сведоха глава.

