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Турлашкият събор в Чупрене
– традицията продължава
Чупрене
отново
стана център на турлашкия бит и култура.
В рамките на три дни –
от 10 до 12 юни – китното село бе домакин
на XVI-ото издание на
Турлашкия фолклорен събор „Када кум
прасе и ти вречу“.
Фолклорният празник бе официално открит на 10 юни, а гости на събитието бяха
областният управител
на Видин Любен Ива-

w
Първа копка по проект
„Изграждане на социални
жилища в град Видин“

На 6 юни бе направена символична
първа копка по проекта за изграждане
на нови социални
жилища в град Видин. Преди официалната церемония,
в
заседателната
зала на Общинския
съвет се проведе
откриваща прескон-

ференция по повод
стартирането
на
фактическото
изпълнение на проект
№ BG16RFOP0011.010-0005-C01
„Изграждане
на
социални жилища
в град Видин“ по
Оперативна
про-

w
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обходимите инвестиции за развитие
на инфраструктурата във Видин и Северозапада.
„Тъй като моят
ресор е кохезионна
политика и реформи, за мен беше
много важно да дойда във Видин. И целта ми е да посещавам населени места
извън
столиците
на държавите. Радвам се, че съм тук
и имам възможност
да разбера лично от
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Следователи от Националната следствена служба разследват тежката
катастрофа край Гара Орешец

37 млн. лв. от държавата за разширяване и модернизиране на
индустриална зона Видин

При удара между влак и камион
загинаха трима души

Екип от следователи от Националната
следствена
служба
пое разследването на
тежката катастрофа
край Гара Орешец,
при която след сблъсък на влак с тежкотоварен
автомобил
загинаха трима души,

Поетичен пленер ще се проведе за втора година във Видин
Четете на стр. 2

Видинската прокуратура предаде на съд двама мъже,
склонявали 14-годишно момиче към проституция
Четете на стр. 4

Еврокомисарят
по сближаване и реформи Елиза Ферейра бе на посещение
във Видин на 9 юни.
Тя бе придружавана
от вицепремиера и
министър на регионалното развитие и
благоустройството
Гроздан Караджов и
заместник-министъра на МРРБ Деляна
Иванова. Във Видин
те проведоха среща
с кмета на общината
д-р Цветан Ценков,
като обсъдиха различни важни теми,
една от които – не-

каза пред журналисти
Иван Тренчев, следовател от Националната служба. Под наблюдение на Видинската
окръжна прокуратура
е образувано досъдебно производство
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37 млн. лв. ще
бъдат
инвестирани за разширяване
и
модернизиране
на
индустриалната зона във Видин.
Това съобщи вицепремиерът и министър на икономиката
и индустрията Корнелия Нинова, която
на 7 юни посети индустриалната зона.
Нинова
определи

възстановяването
на зоната като златна възможност за
развитие на Северозапада и подчерта, че това е част от
един сериозен план
за възстановяване
на Северозападна
България.
„От 1991 г. тази
зона не е модерни-
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Вас каква е визията
Ви не само за развитието на града, но и
на региона“, каза Ферейра в началото на
срещата с кмета.
От своя страна
д-р Ценков я запозна
с проблемите, чието
разрешаване в момента е наложително
и изрази надежда, че
еврокомисарят
ще
подкрепи развитието
на града и региона.
Той постави въпроса
за липсата на добра
инфраструктура
и
забавянето на строителството на пътя Видин-Ботевград. Г-жа
Ферейра
отбеляза,
че се е убедила сама
в необходимостта от
спешното разрешаване на този проблем,
пътувайки от София
до Видин. Вицепремиерът Гроздан Караджов посочи, че

нашият град има много голям потенциал,
традиции и култура,
но наистина трябва
да се реши въпросът
с инфраструктурата
чрез изграждане на
скоростен път и на
скоростна ж.п. линия. Той каза още, че
е водил разговори с
румънски министри
относно общи действия за подобряване
на инфраструктурата
в трансграничния регион.

Допълнителни паркоместа за инвалиди в
синята зона в град Видин

15 допълнителни паркоместа за
инвалиди бяха разчертани в рамките
на синята зона в
град Видин. От Община Видин отбелязаха, че това е
направено, въпреки
че е бил налице задължителният брой
на инвалидни места, където хората с
трайни увреждания
имат право да паркират без да трябва
да заплащат такса
за престой в синята
зона. Допълнителните паркоместа за

инвалиди са разчертани в близост
до общински и държавни учреждения,
както и до медицински центрове.
От Общината напомнят, че превозно
средство, превозващо и/или управлявано от лице с
трайни увреждания,
което е паркирано
извън обозначените
паркоместа за инвалиди, ще се третира по общия ред
в „Зоната за платено паркиране“.

В тази връзка на
срещата бе обсъдено
изграждането на изцяло нова магистрала,
която да свърже Западна Европа с Атина
през Дунав мост 2. За
реализацията на проекта, който ще улесни
значително транзитния трафик и ще даде
тласък на развитието
на икономиката на
България, Румъния
и Гърция, е необходимо да бъдат изградени около 200 км
участъци в Румъния
и още толкова от българска страна, включвайки пробиването на
тунел под Петрохан и
завършване на липсващия участък от АМ
„Струма“ в Кресненското дефиле. Министър
Караджов
посочи, че това ще
бъде най-прекият път
към пристанищата на
Бяло море, а и важен
транспортен коридор,
който е достатъчно
натоварен и в момента. По думите му към
проекта има интерес
от Гърция и Румъния.
Еврокомисар Ферейра приветства идеята
и насърчи трите държави да работят за
създаването на общ
проект, за който да се
търси финансиране.

По време на срещата
д-р
Цветан
Ценков запозна накратко г-жа Ферейра
с историята на старопрестолен Видин.
Кметът разказа, че в
недалечното минало
в нашия град е имало
добре развита и тежка, и лека промишленост. Стремежът на
общинското ръководство е тези традиции
да бъдат възвърнати,
включително в овощарството и зеленчукопроизводството.
„Искаме да създадем
Балканска плодовозеленчукова борса.
Имаме
разработен
проект за обособяването на цялата зона от
Крайова, през Видин
до Зайчар като свободна индустриална
зона и да привличаме
инвеститори“ – отбеляза кметът. Той сподели за богатството
от минерални води, с
което Видин разполага и за предприетите
стъпки за реалното
използване на този
природен ресурс.
Елиза
Ферейра
обобщи, че инфраструктурата е необходима, но не е достатъчна сама по себе
си за постигане на ускорено развитие, а са
нужни и инвестиции
във ВиК услугите, в
зелена енергия и др.

В момента сме в период на най-големи
публични инвестиции
в България, подчерта
еврокомисарят. Страната ни ще получи
общо 17 милиарда
евро от кохезионните
фондове в периода
2021-2027 г. и от Плана за възстановяване
и устойчивост, като
значителна част от

растеж“ 2014-2020 г.,
на обща стойност 11
954 145 лв., от които 9
689 660 лв. - европейско финансиране.
По-късно гостите
влязоха в най-старото видинско училище – СУ „Цар Симеон Велики“, чиято
сграда бе обновена
също по Оперативна
програма
„Региони

тях, по решение на
българското правителство, ще бъдат инвестирани в по-слабо
развитите
региони
като Северозапада,
отбеляза Елиза Ферейра.
Програмата на еврокомисаря продължи с разходка по централната пешеходна
зона, чиято основна
реконструкция
бе
осъществена по проект на Община Видин,
с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Региони в

в растеж“ 2014-2020
г., проект „Подобряване на състоянието
на образователната
инфраструктура
в
град Видин”, на обща
стойност почти 17 милиона лв. Директорът
Ирена Гъркова запозна гостите с историята на учебното заведение и разказа как е
реализиран проектът
и какви са ползите от
него. Елиза Ферейра
и останалите гости
изразиха огромното
си възхищение от видяното.
Делегацията посети и друг важен обект,
изграден с европейско
финансиране
– пречиствателната
станция за отпадъчни
води.
Визитата във Видин включваше и
посещение на средновековната крепост
„Баба Вида“.

Поетичен пленер ще се проведе за втора година във Видин
На 14 юни (вторник) от 17.30 ч. на откритата сцена пред
„Център за обучение,
изкуство и култура“ – БиблиоПоща в
Крайдунавския парк
за втора поредна година ще се проведе
Поетичен
пленер.
Тази година участни-

ци ще бъдат поетите
Маргарита Петкова,
Мария Донева, Силвия Чолева, Бойко
Ламбовски,
Иван
Христов и Мадлен
Аспарухова. Поетът
Петър Чухов, който
беше част и от първия Поетичен пленер, тази година ще

се включи със своя
музикален
талант.
Водещ на събитието
отново ще бъде поетът и преводач Николай Бойков.
Както и на първия пленер, поетите ще се разходят
из знакови места в
града – покрива на

административната
сграда на Община
Видин, Триъгълника
на
толерантността
и лисичките в Крайдунавския парк – и
ще напишат по едно
стихотворение
за
впечатленията си от
всяка една от тях.
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зирана, готови сме с
абсолютно детайлен
анализ какво трябва
да направим – да възстановим ВиК системата, пътищата между отделните халета,
ремонт на халетата,
енергийната система,
пречиствателна станция. Една мащабна
инвестиция – около
37 млн. лв.“, обясни
Нинова. Тя заяви,
че работата започва

още през настоящата
седмица.
„Финансиране е
осигурено по няколко
линии. Едното е по
Плана за възстановяване и устойчивост,
като може със средства от националния бюджет веднага
да започнем, а след
това средствата да
се възстановят. Другата новина, която
искам да съобщя, е,
че за пръв път Правителството договори

за новия период от
всички
оперативни
програми 50% - тоест

половината, да бъдат
насочени към Северозападна България.

Първа копка по проект „Изграждане
на социални жилища в град Видин“
w
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грама „Региони в
растеж“, приоритетна
ос 1 – „Устойчиво и
интегрирано градско
развитие“, процедура
BG16RFOP001-1.010
– „Изпълнение на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 20142020-Видин“.
Бенефициент по проекта е
Община Видин.
На събитието присъстваха кметът д-р
Цветан Ценков, заместник-кметовете
Десислава Тодорова
и Светослав Скорчев,
ръководителят
на
проекта инж. Румен
Лилов, управителят
на фирмата изпълнител инж. Валентин
Кръстев, членове на
екипа, общински служители, граждани и
представители на медии.
В приветствените
си думи д-р Ценков заяви, че днес е стартът
на една успешна седмица, на един успешен
период, като анонсира
и организираната покъсно в тази зала конференция, подготвена
от
Министерството
на регионалното развитие във връзка с
новия програмен период, а също и предстоящото посещение
на еврокомисар, който отговаря точно за
европейските проекти
и за регионите. „Така
че Видин неслучайно,

не само заради своята
история и геополитика
е един от десетте значими региона, за които Европейският съюз
и Министерството на
регионалното развитие отделят специално място. Затова този
проект е стартът на
един успешен период,
ще имаме първи копки
на жилищните блокове, които са заложени
по същата оперативна
програма, подготвяме и други проекти,
за които поетапно ще
информираме“ – каза
видинският кмет. Той
благодари на целия
екип на Общината и

на всички, работили
по проекта за социалните жилища и пожела на фирмата изпълнител така да си
свърши работата, че
да се гордее с нея. Д-р
Цветан Ценков изрази
надежда, че хората от
уязвими групи, които
ще бъдат настанени
в новите жилища, ще
могат да се приобщят и намерят място
в нашето общество, а
районът, където ще се

изградят жилищата,
ще придобие приветлив вид.
Презентация
на
проекта направи неговият ръководител инж.
Лилов. Той посочи, че
общата цел на проекта е осигуряване на
социална инфраструктура чрез изграждане на съвременни
социални жилища за
настаняване на уязвими, малцинствени и
социално слаби групи
от населението на територията на Община
Видин. Стартирало е
изпълнението по пет
вида дейности.
По време на прес-

конференцията арх.
Росен Тодоров, ръководител на проектантския екип, изрази
удовлетворението си
от факта, че се поставя началото на нещо
ново, хубаво и полезно. Той благодари на
Общината за добрата
съвместна работа.
Общата сума на
проекта е 2 016 827.01
лева, представляваща
безвъзмездна финансова помощ, от която:

съфинансиране
от
ЕС чрез ЕФРР: 1 714
302,96 лв. и национално
съфинансиране:
302 524,05 лв. Срокът за изпълнение на
проекта е 30 месеца.
Дейностите трябва да
приключат до 19 август 2023 г.
След откриващата
пресконференция се
проведе официалната
церемония „Първа копка“ по започване на
строителството - в ж.к.
Христо Ботев, ул. „Димитър Цухлев“ № 44.
С нея бе поставено
символично начало на
строително-монтажните работи, които ще
бъдат изпълнявани по
Договор за инженеринг, сключен с „КИД
ПЛЮС“ ЕООД, като
стойността на самото
строителство е в размер на 1 688 400 лв. с
ДДС.
Първата копка на
бъдещия обект (сградата на бивша детска
ясла) направиха кметът д-р Цветан Ценков, ръководителят на
проекта инж. Румен
Лилов и управителят
на фирмата изпълнител инж. Кръстев. Д-р
Ценков отново изрази уверението си, че
в предвидения срок
новите социални жилища ще бъдат завършени и това място в
центъра на Видин ще
се превърне в едно
уютно и добре поддържано пространство.

Третото е да започнем лека полека със
собствени средства
от Национална компания „Индустриални
зони“ първите ремонти, за да можем да
посрещнем
инвеститори“,
коментира
още министърът на
икономиката и индустрията.
Нинова обяви, че
вече има заявен интерес от четири много сериозни немски
фирми да се настанят във видинската
индустриална зона,

което ще означава
съживяване на района. Става въпрос за
немски инвеститори,
които търсят място
за фабрика за производство на части за
автомобили, сградна
и отоплителна техника, спортни лодки.
В момента се
водят разговори с
Министерството на
земеделието за разширяване на индустриалната зона с два
терена, които са публична държавна собственост.

Министър Нинова: Закупуваме нова машина и повишаваме заплатите във фабриката на Ел Би Булгарикум във Видин

По време на визитата си във Видин
министър
Нинова
посети фабриката
за млечни продукти на държавната
компания „Ел Би
Булгарикум“. Ръководството на предприятието я запозна
с производствения
процес и проблемите, пред които са изправени. „България
се гордее с киселото мляко и сирене,
които са познати и
търсени
продукти
в много страни. Ще
направим
всичко
по силите си да
подкрепим родното
производство“, заяви Нинова.

Тя се ангажира
във фабриката да
се закупи нова машина за разфасоване на продуктите
и да се повишат
заплатите на работниците. „Заедно с
новото ръководство
на компанията сме
в напреднали разговори с японската
компания „Мейджи“
за инвестиция във
високотехнологична
научно-изследователска лаборатория
в София, както и
за разширяване на
азиатските пазари
на българското кисело мляко“, съобщи вицепремиерът.

бр. 23 понеделник -
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Следователи от Националната следствена служба разследват тежката катастрофа край Гара Орешец
w

от стр. 1

по неотложност по
случая.
Тренчев
уточни
пред журналисти, че
влаковата композиция е била от 4 вагона и локомотив и във
влака са пътували
52 души. След удара
локомотивът се е деформирал, първият
вагон е дерайлирал.
Камионът, натоварен
с инертни материали
и общо тегло близо
50 тона е идвал от
близка кариера. Правейки завой камионът
стъпва на жп прелеза
и се сблъсква челно в
идващия влак. В следствие на удара камионът се е преобърнал,
баластрата се е разпиляла, каза още следователят.
На място са загинали двамата машинисти – на 47 г. и на 57
г., и 48-годишният шофьор на камиона. И
тримата са от Видин,
казаха техни колеги.

Трима пътници са
били леко ранени и
веднага им е оказана
медицинска помощ на
място от пристигналите екипи на спешна
медицинска помощ.
Бързият влак от
Видин за София се е
движел с допустимата
за този участък скорост, каза пред журналисти Иван Тренчев.
Звуковата и светлинна
сигнализация на прелеза в момента на извършване на процесуалните следствените
действия работеше,
но тепърва експертите и следователите
ще изясняват дали е
работила и се е за-

действала по време
на инцидента, уточни
Тренчев.
Той каза още, че
след като екипът от
следователи събере
всички доказателства
и огледът приключи,
ще може да изясни и
механизмът на самото
произшествие, както
и други обективните
обстоятелства – дали
се касае за човешка
грешка,
техническа
неизправност
или
нещо друго.
За проблеми с
видимостта на светлинната
сигнализация на прелеза
сигнализираха преминаващи

Видинската прокуратура предаде на съд двама мъже,
склонявали 14-годишно момиче към проституция
Районна прокуратура – Видин е внесла за разглеждане
в съда обвинителен
акт срещу В.В. и Л.В.
за извършено от тях
престъпление по чл.
155, ал. 5, т. 2, вр.
чл. 155, ал. 3, вр. чл.
155, ал. l, вр. чл. 20
от НК - склоняване и
свождане към проституция на 14-годишно момиче, съобщиха
от обвинението.
През
февруари
2021 г. двамата обвиняеми се запознали с
14-годишна ученичка.
Имали приятелски отношения, заедно посещавали заведения,
купували й храна и напитки, давали й джобни пари. Не след дълго са й предложили
да печели пари, като
проституира. Момичето отказало. След
този случай продължили да се виждат,
както и да склоняват
непълнолетната към
предоставяне на сек-

суални услуги срещу
заплащане.
В периода от март
2021 г. до април. 2021
г. обвиняемите убеждавали, мотивирали
и свождали ученичката да осъществява
полови контакти с
различни мъже срещу
предварително уговорено от тях заплащане. Съдействали чрез
намиране на клиенти,
публикували обява в
интернет сайт, водели я и я прибирали
от различни адреси,
осигурявали превоз.
Често вземали момичето от училище,
поради което то имало много неизвинени
отсъствия.
Пострадалата не
споделила с никой
от близките си с какво се занимава. Била
принуждавана
да
предоставя сексуални услуги чрез заплахи от страна на В.В. и
Л.В.
Бащата на 14-

годишното момиче,
който работел в Германия, разбрал за
случващото се с дъщеря му. Върнал се в
страната и подал сигнал в полицията.
В хода на разследването са събрани доказателства
за виновността на
обвиняемите и са извършени експертизи
- аудиотехническа и
комплексна психиатрично–психологична.
От Районна прокуратура – Видин твърдят, че престъпните
деяния са извършвани от В.В. и Л.В. с
користна цел – получаване на част от
сумите, заплащани
за извършените сексуални актове. Обвиняемите В.В. и Л.В.
са осъждани.
По делото предстои насрочване на
разпоредително заседание от съда.

Звуковата и светлинна сигнализация
на прелеза работят,
но според преминаващи през него шофьори, при силно слънце
светлините трудно се
забелязват от определен ъгъл. Затова и те
настояват този прелез
да бъде охраняем с
бариери. Това споделя и шофьорът на
камион Пламен, който
каза пред журналисти, че „на този прелез
е трудно и опасно“.
„Светлината е слаба,
звукът трудно се чува
от кабината на камиона. Лично аз четири
пъти съм се обаждал
в БДЖ, че сигнализацията не работи и тук
са нужни бариери“,

разказа шофьорът.
Д-р инж. Бойчо Скробански,зам.-председател на Национален
борд за разследване
на произшествия във
въздушния, водния и
железопътния транспорт, който също бе на
мястото на тежкия инцидент и е част от екипа по разследването,
каза за БТА, че както
машинистите, така и
шофьорът не са имали време да реагират
и всичко е станало за
секунди. Той допълни,
че според първичната
информация,
която
е свалена от лентата
на локомотива, той
се е движел с 69-70
км в час – скорост,
която е допустима за

този участък. Машинистите,
виждайки
препятствието на прелеза, са задействали
внезапната спирачка,
но късият спирачен
път няма как да предотврати такава развръзка, уточни експертът.
В деня след тежката катастрофа местните жители с автомобили и каруци, както и
товарните автомобили, идващи от близката кариера, пресичаха
със страх и повишено
внимание през прелеза. Всички преминаващи споделят, че светлинната сигнализация
трудно се забелязва,
няма необходимата
видимост и има буйна
растителност в непосредствена близост
между пътя и релсите
до прелеза.
От Националното
следствие
обявиха
пред журналисти, че
се работи по всички версии довели до
трагичния инцидент,
отнел три човешки
живота.

OБЩИНА ВИДИН

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

ОБЯВЯВА

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - терен, публична общинска собственост, за срок от 3 (три) години, находящ се в гр. Видин, “Крайдунавски
парк” между “Телеграф капия” и “Ривиера” петно №4, с площ от 5,00
кв.м. и идентификатор 10971.501.387 по КК на гр. Видин, съгласно Акт
за общинска собственост №807/18.12.2009 г., върху който е ситуирано
петно и е издадена схема от главен архитект на община Видин, за разполагане на преместваем обект по смисъла на чл. 56 от ЗУТ (павилион
за търговска дейност), начална тръжна цена – 180,00 лв. /сто и осемдесет лв./ месечен наем без ДДС (сезонно от м. април до м. септември)
Наема за преместваемия обект се заплаща сезонно от м. април до м.
септември на съответна година за срока на договора.
Търгът ще се проведе на 29.06.2022 г. (сряда) от 14:30 часа в административната сграда на община Видин, пл.“Бдинци“ №2, Медиен центърпартерен етаж.
Тръжната документация се закупува в срок до 28.06.2022 г. до 16:30
часа от ет.7, стая №3 в административната сграда на община Видин. Цена
на документацията – 40,00 лв. без ДДС.
Заявления за участие в търговете и придружаващите ги документи се
подават в срок до 28.06.2022 г. до 17:00 часа, в “Център за информация и
обслужване на граждани”, административната сграда на община Видин,
ет.1.
Време и начин за оглед - всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00
часа.
Депозит за участие в търга – 500,00 лв. (петстотин лв.), внесени в
срок до 28.06.2022 г. до 16:30 часа включително по сметка на община Видин
IBAN:BG53STSA93003300046030, BIC на “Банка ДСК”ЕАД: STSABGSF.
Начин и срок на плащане от спечелилият търга участник:
•
плащането се извършва в едномесечен срок, от връчване на Заповедта на Кмета на Община Видин за определяне на спечелилият участник
Договорът се сключва след плащане на дължимите суми, съгласно
срока, посочен по- горе.
Тел. за справки: 094 609/440
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Видинският архив отличи дарител, приятел и читател на архива за 2021 г.

И тази година видинският архив спази
традицията и отбеляза
Международния ден на архивите
9 юни като награди
читател, дарител и
приятел на архива.
По случай празника
в изложбената зала
на Държавен архив
– Видин бе представена и изложбата
„Победа… и погром.
Величие… и падение“.
„Международната архивна общност
отбеляза Международния ден на архивите за 14-ти пореден път. Тази година
мотото е „Архивите
– това си ти“. Мотото
не е насочено само
към архивистите, а
към всички, които
имат досег към архивните институции“,
заяви в началото на
церемонията началникът на Държавен
архив – Видин Светлана Кръстева. Тя
припомни, че архивните институции в
България и по света
се грижат да съхранят ценните исторически документи, за
да могат да ги предоставят на потребителите. Кръстева

благодари на всички,
които помагат на видинския архив да изпълнява тази мисия.
На церемонията
по случай Международния ден на архивите видинските
архивисти изказаха
своята
признателност на граждани и
институции,
които
през 2021 година са
подпомогнали дейността на Държавен
архив – Видин. Рачо
Миланов бе отличен като дарител,
направил най-ценно
дарение за 2021 година. През миналата година Миланов
направил
поредно
дарение, включващо
DVD с електронен
архив на създадената от него Фейсбук
страница „Старият
Видин“, дигиталната
изложба от 2020 г.
„Видин през XX век“
и др.
В
категорията
приятел на архива
годишната награда
за 2021 г. бе присъдена на Областна
администрация – Видин, която осигурила
през миналата година двама допълнителни служители за
архива по програми

и мерки за заетост.
Грамотата прие заместник областният
управител
Анелия
Влаховска,
която
благодари за отличието и честити празника на Държавен
архив – Видин. С грамота бе удостоена и
Община Видин, с чието съдействие през
миналата година е
извършен частичен
ремонт на покрива
на сградата, в която
се помещава Държавен архив – Видин.
В знак на признателност за доброто
сътрудничество бе
наградена и Община
Брегово, помогнала
за обработката на
учрежденски архивен фонд.
Наградата в категория читател на
годината бе връчена
на Мария Ангелова, която през 2021
година е била найчестият
посетител
на видинския архив.
Тя е работила по
темите архипастирска дейност на Видинския митрополит
Неофит и исторически сведения за Раковишкия манастир,
при което е ползвала общо 40 архивни
единици.
На церемонията бяха отличени и граждани, направили
дарения за фонда на Държавен
архив – Видин
през 2021 г.
Светлана
Кръстева представи изложбата
„Победа… и погром. Величие…

и падение“, подготвена от Държавна
агенция
„Архиви“
през 2018 година по
повод 100-годишнината от
края на Първата Световна война. В
експозицията
могат да бъдат разгледани оригинални
снимки и документи, съхранявани във
Видинския архив, които свидетелстват за

Балканските войни
и Първата световна
война. Показани са
документални мате-

риали от Централен
държавен архив и
архивите в страната.

OБЩИНА ВИДИН

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

ОБЯВЯВА

Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване
за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, находящи се в
землището на с. Търняне, община Видин, съгласно заповед
№РД-02-11-511/09.06.2022г. на Кмета на община Видин
1. Земеделска земя – частна общинска собственост, имот с идентификатор 73746.15.185 по кадастралната карта на с. Търняне с начин на
трайно ползване нива V-та категория, с площ 10,487 кв.м., находяща се в
с. Търняне, община Видин, местност « Селското» за срок от 3 (три) години,
начална тръжна цена – 766,00 лева (седемстотин шестдесет и шест лева),
наем за една стопанска година.
Депозит за участие в търга – 150,00 лв. (сто и петдесет лева)
Начален час за провеждане на търга – 10:00 часа.
2. Земеделска земя – частна общинска собственост, имот с идентификатор 73746.16.13 по кадастралната карта на с. Търняне с начин на
трайно ползване нива IV-та категория, с площ 42,442 кв.м., находяща се
в с. Търняне, община Видин, местност «Тракето» за срок от 3 (три) години, начална тръжна цена – 3 099,00 лева (три хиляди деведесет и девет
лева), наем за една стопанска година.
Депозит за участие в търга – 150,00 лв. (сто и петдесет лева)
Начален час за провеждане на търга – 10:30 часа.
I. Търговете с тайно наддаване ще се проведат на 29.06.2022 г.
(сряда) в административната сграда на община Видин, Медиен центърпартерен етаж.
- Търгът по т.1 ще се проведе на 29.06.2022 г. от 10:00 часа
- Търгът по т.2 ще се проведе на 29.06.2022 г. от 10:30 часа
II. Тръжната документация се закупува в срок до 28.06.2022г. до
16:30 часа от ет.8, стая №12 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 28.06.2022 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 28.06.2022 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 150,00 лв. (сто и
петдесет лева)
- Депозит за участие в търга по т.2 е в размер на 150,00 лв. (сто и
петдесет лева)
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: 094 609 433
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OБЩИНА ВИДИН

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

ОБЯВЛЕНИЕ
Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на недвижим имот - земеделска земя, частна
общинска собственост, с идентификатор 00919.81.1 по Кадастрална карта на с. Антимово с начин на трайно ползване нива
III-та категория, с площ 111,694 кв.м., находяща се в с. Антимово,
местност „Към Кутово“, съгласно Акт за общинска собственост №
4101/23.04.2019г. при начална тръжна цена 2 569,00 лв./две хиляди
петстотин шестдесет и девет / лева.
Търгът ще се проведе на 29.06.2022г.от 12:00 часа в Медиен център – партерен етаж, пл. « Бдинци» № 2, гр. Видин.
Заявления за участие в конкурсите и придружаващите ги документ, съгласно заповед № РД-02-11-512/09.06.2022г.на Кмета на община Видин се подават в срок до 28.06.2022г. до 17,00 часа в гр..Видин,
Административната сграда на Община Видин пл.“Бдинци“ №2, „Център
за информационно обслужване на гражданите“ .
Тръжната документация се закупува в срок до 28.06.2022г. до
16,30ч. от административната сграда на Община Видин, пл. „Бдинци“
№ 2, ет.8 ст.12 Цена на документацията – 40.00 /четиридесет/ лева без
ДДС.
Време и начин за оглед - всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00
часа.
Депозит за участие в търга – 150,00 лв. /сто и петдесет/ лева,
внесени в срок до 28.06.2022г. до 16,30 часа по сметка на Община
Видин: IBAN: BG53STSA93003300046030, BIC:STSABGSF на “Банка
ДСК” ЕАД.
Начин и срок на плащане от спечелилият търга участник:
•
плащането се извършва в едномесечен срок, от връчване на
Заповедта на Кмета на Община Видин за определяне на спечелилият
участник
Договорът се сключва след плащане на дължимата сума, съгласно срока, посочен по- горе.
Тел. за справки: 094 603 433

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

ОБЯВЛЕНИЕ
Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- поземлен имот, частна
общинска собственост, находящ се в гр. Видин, кв. „Нов път“
ул. „Стефан Малиновски“№55, с площ от 663,00 кв.м. и идентификатор 10971.508.706 по Кадастрална карта и кадастралните
регистри на гр. Видин, съгласно Акт за общинска собственост
№1026/22.02.2011г., при начална тръжна цена 7 550,00лв. /седем
хиляди петстотин и петдесет/ лева.
Търгът ще се проведе на 29.06.2022г.от 14,00 часа в административната сграда на Община Видин, Медиен център, партерен етаж,
пл.“Бдинци“ №2.
Заявления за участие в конкурсите и придружаващите го документи се подават в срок до 28.06.2022г. до 17,00часа в гр..Видин, Административната сграда на Община Видин пл.“Бдинци“ №2, „Център за
информационно обслужване на гражданите“ .
Тръжната документация се закупува в срок до 28.06.2022г. до
16,30ч. от административната сграда на Община Видин, пл. „Бдинци“
№2, ет.7 ст.4. Цена на документацията –40.00 /четиридесет/ лева без
ДДС.
Време и начин за оглед - всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00
часа.
Депозит за участие в търга – 755,00/седемстотин петдесет и пет/
лева, внесени в срок до 28.06.2022г. до 16,30 часа по сметка на Община Видин IBAN: BG53STSA93003300046030, BIC: STSABGSF на “Банка
ДСК” ЕАД.
Начин и срок на плащане от спечелилият търга участник:
•
плащането се извършва в едномесечен срок, от връчване на
Заповедта на Кмета на Община Видин за определяне на спечелилият
участник
Договорът се сключва след плащане на дължимите суми, съгласно срока, посочен по- горе.
•
В същия срок спечелилия търга участник е длъжен да заплати
и сума, представляваща 2,5% данък, съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ.
Тел. за справки: 094 600726, 094 600727

Фотоконкурс на тема „Откъси от Видин"
Общинският съвет по наркотични
вещества и Превантивно-информационният център към него, заедно с
платформата за събития „Sтетика“
обявяват конкурс за непрофесионалисти до 25 години на тема „Откъси
от Видин", който ще протече от 10 до
25 юни.
Момичетата от „Sтетика“ и младият фотограф Зорница Мартинова
мечтаят за градска фотоизложба
още от началото на сътрудничество
им през 2019 г. С подкрепата на Община Видин тя ще се реализира на 2
юли със заглавие „Откъси от Видин".
Идеята на екипа е да се обърне повече внимание на кварталните кътчета
в нашия град, на скритите, но любопитни архитектурни детайли и да се
отклони моментно вниманието на обществеността и най-вече на младите
хора от централната част на Видин.
Идеята е забелязана от Общинския
съвет по наркотични вещества и превантивно-информационния център
към него. В нея те виждат алтернатива на рисковото поведение за

младите хора. Освен това познават
Зорница Мартинова добре, тъй като
тя е бивш техен доброволец и един
от лидерите на тяхната младежка
група. След редица дискусии се стига
до предложението да се организира
фотоконкурс с темата на изложбата
– „Откъси от Видин". Условията са
участниците да бъдат на възраст до
25 години и да не се занимават професионално с фотография. Всички
желаещи могат да изправят по един
кадър на адрес osnv.vd@gmail.com в
периода от 10 до 26 юни.
Три фотографии ще бъдат включени в изложбата на 2 юли. А големият победител печели ваучер за
двудневен уъркшоп при местния
фотограф Николай Наумов, който е
създател на школата „Фотопленер“,
както и встъпителна лекция по фотография с Антонина Лозанова.
Изложбата „Откъси от Видин“ ще
се състои на 2 юли, от 17:00 ч. на площадчето зад блок "Съединение" (ул.
„Цар Александър II").

OБЩИНА ВИДИН

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

ОБЯВЯВА

Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за
отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, находящи се в землището на гр. Дунавци, община Видин, съгласно заповед №РД-02-11510/09.06.2022г. на Кмета на община Видин:
1. Земеделска земя – частна общинска собственост, имот с идентификатор 24061.196.12 по кадастралната карта на гр. Дунавци с начин на
трайно ползване нива V-та категория, с площ 21,286 кв.м., находяща се в
гр. Дунавци, община Видин, местност « Плосковица» за срок от 3 (три) години, начална тръжна цена – 979,00 лева (деветстотин седемдесет и девет
лева), наем за една стопанска година.
Депозит за участие в търга – 150,00 лв. (сто и петдесет лева)
Начален час за провеждане на търга – 11:00 часа.
2. Земеделска земя – частна общинска собственост, имот с идентификатор 24061.15.15 по кадастралната карта на гр. Дунавци с начин на трайно
ползване нива II-та категория, с площ 8,548 кв.м., находяща се в гр. Дунавци, община Видин, местност « Садовете» за срок от 3 (три) години, начална
тръжна цена – 399,00 лева (триста деведесет и девет лева), наем за една
стопанска година.
Депозит за участие в търга – 150,00 лв. (сто и петдесет лева)
Начален час за провеждане на търга – 11:30 часа.
I. Търговете с тайно наддаване ще се проведат на 29.06.2022 г. (сряда) в административната сграда на община Видин, Медиен център-партерен етаж.
- Търгът по т.1 ще се проведе на 29.06.2022 г. от 11:00 часа
- Търгът по т.2 ще се проведе на 29.06.2022 г. от 11:30 часа
II. Тръжната документация се закупува в срок до 28.06.2022г. до 16:30
часа от ет.8, стая №12 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 28.06.2022 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 28.06.2022 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 150,00 лв. (сто и петдесет лева)
- Депозит за участие в търга по т.2 е в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет лева)
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: 094 609 433

7
ПРОДАВА
ИМОТИ

лв.: тел.: 094/600 399,

гледка към крепост-

на ет. 4.; тел.: 094/600

та категория, обра-

регистрация;

0887 381 855

та “Баба Вида”, ет. 3;

399, 0887 381 855

ботваема, цена 1000

0889921745

Продавам двустаен тухлен апартамент

Продавам

тел.; 0878 864 985,
0899 864 954

Продавам/Заменям парцел, 521 кв.

Продавам

апар-

ров”, без посредник;

място в село Покрай-

воделски

тел.: 0876 099 585

на, 900 кв. м; тел.:

тел.: 0882 096 555

то окръжие, на ет. 3;

таен

тамент, след ремонт,

тел.: 0878 864 985,

тамент, 109 кв.м. в

ет.1, в ж.к. „Панония“;

0899 864 954

центъра

Музея

Продавам изгод-

Продавам триста-

и Гимназията/, ет. 4,

но

ен тухлен апартамент

не е последен етаж;

гарсониера в ж.к. “Хи-

на ет. 4 и двустаен

тел.: 0878 864 985,

мик”, 50 кв. м; тел.:

стаен с разширение в

тухлен

0899 864 954

0888 259 935

ж.к. „Бонония“, 51 000

в ж.к. “Бенковски” с

0899 864 954
Продавам

дву-

апартамент

голяма

банциг, абрихт, дър-

0893 269 304

инвентар;

Продавам/Заме-

тухлена

ням немска перална
КУПУВА ИМОТИ

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

Купувам

обра-

Продавам банциг

Продавам самос-

Продавам панел-

тоятелна къща на два

на гарсониера в ж.к.

ска земя и дялове от

етажа , 80 кв.м, двор

„Панония“, ет. 4 и дву-

ниви в община Ви-

560 кв.м в кв. „Акджа-

стаен панелен в ж.к.

дин, Брегово, Ново

мия“;

„Петко

Каравелов“;

село, Грамада, Кула,

тел.: 0878 864 985,

Димово, Макреш, Ру-

0899 864 954

жинци, Бойница. По-

мед от рапица и во-

тел.:

094/600

399, 0887 381 855
Продавам

Скеле под наем
+359 893 502 430

воделски машини –

Продавам дворно

таен панелен апар-

/до

дър-

м, ж.к. “Крум Бъчва-

в района на Военно-

тел.: 0878 864 985,

438

Продавам

трис-

трис-

тухлен

лева; тел.: 0897 942

тел.

трис-

ботваема

земедел-

и

борапарат;

тел.:

0884 850 159
РАЗНИ КУПУВА
Купувам

пчелен

таен панелен апарта-

Продавам дворно

мощ при изготвяне на

сък; тел.: 0887 621

мент в ж.к. „Бонония“

място 1200 кв. м, със

документи. Безплат-

540

на ет. 1, в много добър

стара къща и кладе-

ни

вид, обзаведен; тел.:

нец, в гр. Дунавци;

Заплащане веднага;

094/600 399, 0887 381

тел.: 0888 629 601

тел.: 0878 864 985,

855
Продавам

Продавам

ху-

правни

съвети.
РАБОТА
Търси се шофьор

0899 864 954

във

бав тристаен тухлен

селски

с кат. „C“ за четириос

Актив Инвест Груп ЕООД

Видин къщи и апар-

апартамент с гледка

къщи в област Видин;

самосвал. Препоръ-

търси да назначи строителни
работници за различни обекти.

таменти и парцели в

към

тел.: 094/ 600 481,

чително е да е с опит.

Западна и Южна про-

тиран и обзаведен;

0899 823 840

За област Монтана и

мишлена зона; тел.:

тел.: 0878 864 985,

0888 622 789

0899 864 954

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 удостоверения за допълнителна квалификация и
умения, както и наличието на шофьорска
книжка ще се считат за предимство.
Дружеството предлага:
- Трудов договор и заплащане, обвързано с постигнатите резултати, опит и квалификация.
Необходимо е да изпратите автобиография на имейл activinvest.vidin@gmail
или се свържете с нас на +359 893 502 430

Издател:

Продавам

дву-

Дунав,

ремон-

Продавам

Купувам

област Видин; тел. за
ДАВА ПОД НАЕМ

къща

Търся

стаен тухлен апар-

в

тамент в ж.к. „Химик“

цена 4500 лв.; тел.:

офиси

за 35 000 лева; тел.:

0898 803 419

във Видин; тел.: 0888

0878 864 985, 0899
864 954

село

Новоселци,

Продавам

трис-

Давам под наем
и

магазини

622 789
Давам под наем

Продавам масив-

кв.м. с таванско по-

халета; тел.: 0888 677

мещение и мазе в кв.

866

с жилищна площ око-

„Калето“, 65 000 лв.,

ло 75 кв. м, находя-

тел.:

ща се в централната

0887 381 855

094/600

Продавам

399,

ПРОДАЖБИ

Ремонт и продаж-

землището на село

ка алуминиева лод-

0876 808 296

Раброво, 7.5 дка, тре-

ка. Не подлежи на

„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

Уроци по англий-

ба на хладилници и

меделска

ниера в ж.к. „Химик“

0879 168 048

434

м; тел.: 0877 151 848,
Продавам гарсо-

тел.:

учител; тел.: 0896 294
РАЗНИ

зев

продавач

вестници;

ски език от частен

дворно място 375 кв.

земя

на

УСЛУГИ

таен апартамент 100

на едноетажна къща,

част на гр. Видин, с

връзка: 0898 594 794

Продавам

мал-

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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Турлашкият събор в Чупрене – традицията продължава
w

от стр. 1

нов, заместник областният управител
Анелия Влаховска и
кметовете на община
Ружинци Александър

чалото – учителят
Младен
Младенов,
който по онова време
е кмет на Чупрене.
„Нашият събор няма
състезателен характер. Ние сме тук, за

сотата на този край.
Самобитността на говора, на традициите,
на народното творчество и красотата на
Чупренския край са
духовен мост към Ев-

Сърбия – общо около
80 състава.
Десетки производители и търговци
показаха своята продукция и стоки на
щандовете, разполоАлександров и на община Брегово Илиян
Бърсанов. Водосвет
за здраве отслужи
Негово Високопреосвещенство Видинският митрополит Даниил. Той благослови
фестивала и пожела
успех на събора, а
на всички зрители и
участници – радост,
здраве, мир и Божието благословение да
е с тях.
Кметът на община Чупрене Анжело
Добричов приветства
официалните гости,
участниците и посетителите на XVI-тото
издание на Турлашкия фолклорен събор
„Када кум прасе и ти
вречу“. Той припомни, че за да достигне
съборът сегашния си
мащаб, принос имат
много хора, като се
започне от човека,
който поставя на-

да покажем нашия
бит, нашата култура,
нашите нрав и обичаи, нашата кухня и
нашият чепат характер“, каза Добричов.
Той изрази надежда,
че стотиците самодейци ще покажат
най-доброто, на което
са способни и истински ще се забавляват
на турлашкия събор.
Кметът пожела на
всички жители и гости
на Чупрене приятни
мигове, много усмивки, позитивна енергия
и нови приятелства.
След което обяви
XVI-ия Турлашки събор „Када кум прасе и
ти вречу“ за открит.
Приветствие отправи и областният
управител
Любен
Иванов. „Дори самото название на това
събитие показва изключителността, самобитността и кра-

ропа и към България“,
заяви Любен Иванов,
като благодари на читалищните дейци, самодейците и на всички жители на Чупрене
за усилията, които полагат за съхраняване
на това богатство за
бъдещите поколения.
Областният управител изрази увереност,
че през следващите
години усилията на
местната и държавната власт за популяризирането и развитието на община
Чупрене ще
дадат своя резултат.
През трите дни на турлашкия събор
на
сцената
на площада в
село Чупрене
се изявиха над
1300 самодейци от страната, както и гости от съседна

жени на главната улица на село Чупрене.
Предмети от дърво,
дрехи с фолклорни
мотиви, носии, керамика, сувенири бяха
само част от нещата,
които можеха да
бъдат видяни на
тях. Разбира се,
на събора по подобаващ начин
бе представена и
турлашката кухня.
Интерес сред
посетилите
на
Чупрене
предизвика и етнографската сбирка, подредена в

сграда в близост до
площада на селото. Там са показани
предмети от бита;
пособия, свързани с
традиционни занаяти
като
тъкачеството;
автентични носии –
експонати, които разказват за това как са
живели хората по тези
земи в миналото.
Който досега не
е посетил Турлашкия
събор, може само да
съжалява – категоричен е кметът на Чупрене Анжело Добричов. Добавя, че всеки,
който дойде в Чупрене, остава пленен от
атмосферата и
от уникалните
бит и обичаи
на
турлаците. И отправя
покана
към
всички, които
обичат българския фолклор и традиции, да дойдат
в Чупрене и да
се
докоснат
до самобитната култура на
турлаците.

