Двама са кандидатите за
директор на Регионалния
музей във Видин
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Над 90 души започват работа по Регионалната
програма за заетост в Община Видин
Кметът на Община Видин д-р Цветан
Ценков връчи през миналата седмица договорите на новоназначените. На събитието,
което се проведе в
залата на Общинския
съвет,
присъстваха
з а м е с т н и к - к м ет ъ т
Борислава Борисова
и директорът на Общинско предприятие
„Социални дейности“
Лиляна Косовска.
Връчването
на
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Монтират ново енергоспестяващо улично осветление
в села в община Видин

РИОСВ – Монтана с
изнесен офис във Видин

Кметът д-р Цветан Ценков и Валентин Кръстев, управител на определената
след провеждане на
обществена поръчка
фирма изпълнител
„КИД ПЛЮС“ ЕООД,

Регионалната инспекция по околната
среда и водите – Монтана (РИОСВ) вече
има свой изнесен
офис във Видин. На 16
юни областният управител на Видин Любен
Иванов и директорът

са подписали договорите за подмяна
на
съществуващо
улично осветление
в тринадесет населени места в Об-
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Видинският депутат Иво
Атанасов напусна ИТН
Четете на стр. 3

50-годишен юбилей чества
ППМГ „Екзарх Антим I“
Четете на стр. 8

на
екоинспекцията
Милена Николова са
открили териториалната структура, където ще работят двама
експерти.
Така, след повече
от 20 г., се възстановява присъствието на
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Д-р Сашка Бизеранова (вляво) и
Христина Кирилова са кандидатите за
директор на РИМ – Видин
Двама кандидати са подали документи в обявения от
Община Видин конкурс за нов директор на Регионалния
исторически музей
във Видин. Това
става ясно от публикувания на интернет
страницата на общинската администрация протокол от
първия етап на конкурсната процедура. В едномесечния
срок за кандидатстване са постъпи-

ли две заявления за
участие в конкурса
за директор на РИМ
– Видин. И двамата
кандидати са служители на музея –
това са историкът
Христина Кирилова
и етнографът д-р
Сашка Бизеранова.
След като комисията,
председателствана
от
з а м е с т н и к - к м ет а
на община Видин
Борислава
Бори-
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Румяна Петрова:

Горда съм, че успях
да съхраня духа и
традициите на ППМГ

„НИЕ“: Отбелязването на половин век от създаването на ППМГ
„Екзарх Антим I“ е
чудесен повод за
равносметка. Каква е тя?
Румяна Петрова: Когато настъпва
такъв юбилей, обик-

новени си задава
въпросът дали 50
години са много, или
малко. Аз бих ги определила като златната среда. Едни
прекрасни години, в
които можем да направим равносмет-
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Над 90 души започват работа по Регионалната
програма за заетост в Община Видин


от стр. 1

договорите на над
90 души е поредно
доказателство,
че
Община Видин води
активна
социална политика и една
от основните цели
на тази политика е
именно задоволяване на потребностите
на хората от работа,
подчерта видинският кмет. Д-р Ценков
заяви още, че усилията на общинското ръководство
са насочени и към
осигуряване на възможности за трайна
заетост на безработните жители на Общината. Той напомни, че предстои до
края на тази година
да започнат да функционират две нови
предприятия, едното
от които е в сферата
на селското стопан-

ство, а другото – на
машиностроенето. И
изрази надежда, че
в тях част от хората,
събрали се в залата
на ОбС, ще намерят
постоянна работа.
Кметът на Видин
посочи, че редовно
разговаря с потенциални инвеститори, като в последните седмици тези
срещи са зачестили
значително,
което

е доказателство за
засилващия се интерес към Видин.
Един от въпросите,
който обаче задават
инвеститорите, е относно
свободната
работна ръка в региона. Затова Общината е предприела
стъпки за създаване
на център за квалификация и преквалификация на кадри, като идеята е

Монтират ново енергоспестяващо улично осветление
в села в община Видин


от стр. 1

щина Видин с ново
енергоспестяващо. От общинската
пресслужба информират, че дейностите, които ще се
извършат, включват
демонтаж на старите амортизирани
осветителни
тела
и монтаж на нови
енергоспестяващи
по главните улици
в селата Антимово,
Буковец, Гомотарци,
Градец,
Дружба,
Ивановци, Кошава,
Кутово, Майор Узуново,
Новоселци,
Покрайна,
Синаговци и Сланотрън.
Договорите са на
обща стойност близо 113 000 лв. без
ДДС, като средствата са от капиталовите разходи на Община Видин. Срокът
за изпълнение е 30

дни от връчването
на възлагателните
писма.
С монтирането
на новите осветителни тела в тринадесетте
населени
места ще се постигне по-добро качество на услугата, както и ще се намалят
разходите за ел.
енергия, отбелязват
от Община Видин.
И подчертават, че
предстоящите дейности са първият
етап от планираната
цялостна подмяна
на уличното осветление в град Видин
и в населените места на Общината. Затова има разработен проект, като за
изпълнението му ще
се търси европейско
финансиране през
новия
програмен
период.

той да бъде
направен
в
сътрудничество между
общинск ата
администрация, бизнеса
и професионалните училища. „Целта
е в този център безработните от Община Видин
да придобиват конкретни
умения, тъй
като потенциалните инвеститори поста-

вят въпроса
за наличието
на квалифицирана
работна ръка“,
каза кметът.
Работа започват общо
91 души, които са представители
на целевите
групи по Регионалната
програма за
заетост
за
2022 г.:
б ез р а б от н и
младежи до
29
години,
с подгрупа
младежи до
25
години,
които нито
се
обучават, нито са
заети; продължително
б ез р а б от н и
лица;
безработни над
5 0 - год и ш н а

възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара
на труда професионална квалификация и недостиг на
ключови компетентности, в това число
безработни с ниско
образование; хора
с увреждания; лица
извън
работната
сила, желаещи да
работят. Осигурената заетост е за срок
от шест месеца, на

училища в град Видин, както и ще се
грижат за по-добрия
облик на населените
места в Общината.
За град Дунавци и
селата с население
над 1000 души се
предоставят по двама работници, а за
по-малките села –
по един. Така Община Видин отговаря
и на желанието на
кметовете и кметските наместници да им

8-часов работен ден.
78 от новоназначените ще
подпомагат
д е й н о с т та
на общински предприятия, на
петнадесет детски
градини и
филиали
на детски
градини и
на четири

бъдат предоставени
служители за косене
на трева, поддържане на гробищни
паркове и други необходими дейности.
Тази година Регионалната
програма
за заетост дава възможност за участие
на фирми от частния
сектор. Партньори
на Община Видин са
четири фирми, в които работа започват
още 13 души.
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сова, е разгледала
документите на кандидатите, и двете са
допуснати до втория
етап. На него те ще
трябва да представят
и защитят концепцията си за дейността и

развитието на РИМ –
Видин за период от 5
години.
Вече месеци наред видинският музей е без директор.
До тази ситуация се
стигна след серия от
скандали. След пенсионирането на дъл-

Видинският депутат Иво
Атанасов напусна ИТН

гогодишния
директор на РИМ – Видин
Фионера Филипова,
временно длъжността пое експертката
в музея Десислава
Божидарова. В началото на миналата
година бе обявен
конкурс за избор на
директор. И тогава,
както и сега, се явиха двама кандидати
– Десислава Божидарова и д-р Сашка Бизеранова. На първо
място бе класирана
Божидарова.
Малко след това в
общественото пространство се появиха
твърдения, че новата

директорка на РИМ –
Видин не притежава
образованието, което се изисква за заемане на длъжността. Казусът стигна
до Министерство на
културата, от където
откриха нередности
в провеждането на
конкурса.
На фона на всичко това избухна още
по-голям скандал. В
края на септември
2021 година от видинската
полиция
съобщиха, че двама
мъже и една жена са
задържани в хода на
специализирана операция срещу наркоп-

рестъпността в региона – оказа се, че
арестуваната жена
е именно Десислава
Божидарова. От Областната дирекция
на МВР тогава съобщиха, че в необитаем
двор на частен адрес
в село Делейна криминалисти открили
канабисови насаждения, като на място
установили
48-годишна жена – Божидарова, и 56-годишният й съпруг, който
към онзи момент е
служител в Гранична
полиция. Така само
няколко месеца след
като
Божидарова

стана директор на
РИМ – Видин, постът се оваканти. В
момента длъжността
временно изпълнява
художникът Богдан
Александров, който е
уредник в Художествена галерия „Никола Петров“.
До дни би трябвало да са ясни окончателните резултати от обявения нов
конкурс. Дали с това
най-сетне ще приключи сагата около
ръководството на видинския регионален
музей, предстои да
разберем.

В участък от пътя през Петрохан
движението е в една лента

Група народни
представители, сред
които избраният от
Видин Иво Атанасов, заедно с министъра на младежта
и спорта в оставка
Радостин Василев,
обявиха, че напускат
Политическа
партия „Има такъв
народ“, а с това – и
парламентарната
група на партията.
Това стана на пресконференция в началото на миналата
седмица (13 юни),
по време на която
те представиха мотивите си.
Иво
Атанасов,
който е един от
учредителите
на
формацията
на
Слави
Трифонов,
обясни решението
си с разочарование
от случващото се в
партията и начина,
по който тя се ръководи и се вземат решенията. „Решението ми за напускане,
за прекратяване на
членството в партията не е плод на
някаква емоция. Аз
това нещо го бях

решил веднага след
Нова година – бях
решил да напусна
парламентарната
група. Цялата структура във Видин, от
който район съм избран, моите близки
и познати знаят. Но
казах: „Ще остана
в парламента, за
да мога да изпълня това, което сме
обещали на гражданите“. Иначе излиза
като едно предателство, бягство от отговорност“, каза на
пресконференцията
Иво Атанасов.
Като причина в
крайна сметка да
реши да напусне
партията, той изтъкна
спускането
на назначения от
малък кръг от хора
в партийното ръководство, както и
неизпълнение
на
целите, поставени
още при учредяването на формацията, които дори не са
били поставени на
масата при преговорите за създаване
на коалицията.

На 14 юни бе възстановено движението
на моторни превозни
средства до 3,5 тона
в участъка Бързия Гинци през прохода
„Петрохан“. Трафикът
в отсечката се осъществява в една лента, двупосочно с изчакване. Скоростта на
движение в компрометирания участък е до
30 км/ч. От Агенция
„Пътна инфраструктура“ подчертават, че е
необходимо шофьорите да карат с повишено
внимание, да спазват
стриктно поставената

пътна сигнализация и
ограничението на скоростта. С уширението
на пътното платно и
асфалтиране на компрометираното трасе
е осигурено безопасното преминаване на
шофьорите. Продължава работата по въз-

становяване на насипа до изпълнението
на трайно проектно
решение за укрепване
на разрушения участък, заявиха още от
АПИ.
Припомняме,
че
пътят през прохода
беше временно за-

творен на 11 юни заради запушване на
водосток в следствие
на падналото огромно количество дъжд.
Водата, която заля с
огромна сила пътното
платно, причини частично
разрушаване
на пътната настилка.
Беше подкопан и част
от пътя, който пропадна. Все още няма точно изчисление колко
ще струва цялостното
отстраняване на щетите, експертите не се
ангажират и със срок,
в който това ще се
случи.

РИОСВ – Монтана с изнесен офис във Видин
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регионалния
орган
на Министерството

на околната среда и
водите в област Видин, отбелязаха в
тази връзка от прес-

центъра на видинския губернатор. И
допълниха, че по
този начин ще се
постигне по-ефективен контрол по
опазване и защита
на въздуха, водите
и почвите, управление на отпадъците,
опазване на биологичното разнообразие и др., както и
ще се улеснят гражданите и фирмите
при предоставяне
на административните услуги.
За
последните
две десетилетия това

е първата държавна институция, която
разкрива своя структура на територията
на областта, напомниха още от Областната администрация.
Уточниха, че тенденцията е изнесените
работни места във
Видин на РИОСВ да
преминат в областна
структура към Министерството и че се
очаква разкриване и
на други регионални
структури на централни ведомства.
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Румяна Петрова:

Горда съм, че успях да съхраня духа и традициите на ППМГ


от стр. 1

ка, но и да погледнем
с оптимизъм към бъдещето.
Когато ме питат
какво е да бъдеш
директор на учили-

ще, аз обикновено
казвам, че това означава да служиш
– на колегите си, на
децата. Но да си директор на видинската
Математическа
гимназия е огромна
отговорност, защото
при нас са обучават
едни от най-умните
и талантливи деца
и ние сме длъжни
да им предложим
високо качество на
обучение, но и да ги
възпитаме да са достойни хора. Отговорност е, защото моите
колеги учители са
мислещи хора, които задават въпроси
и не са склонни безмълвно да следват
нарежданията на директора. Много често
техните предложения са били коректив
на някои мои грешки, които бих допуснала. Учителите във
видинската Математическа гимназия са
хора всеотдайни, ко-

ито работят с хъс, които осъзнават колко
важна роля имат, но
и искат да усетят, че
трудът им е оценен.
Винаги съм се старала да направя така,
че колегите ми да се
чувстват оценени, да

се вслушвам в тяхното мнение.
Днес, когато се
гордеем от постиженията ни, от прекрасната база, която имаме и с каквато могат
да се похвалят малко
училища в България,
нещото, което мен
ме притеснява, е
изключително бързо
намаляващият брой
деца във Видин. Математиката, точните
науки не са лъжица
за всяка уста – децата някак се плашат
от математиката. И
аз винаги им казвам:
Не се плашете, математиката е в основата на мисленето.
Който владее математиката, той винаги
е една крачка пред
другите – той умее
да мисли и бързо да
взема решения и то
правилните
решения. Трудно се работи в последно време.
Но вярвам, че ще ни
бъде! Това е моята
цел – да пребъде, да

го бъде в годините
напред това училище!
„НИЕ“: С какво
от постигнатото
се гордеете наймного?
Румяна Петрова:
С това, че успях да
съхраня традициите
и духа на училището. И надградихме
през този период от
време. Разбира се,
не мога да не спомена модернизирането на базата на
училището. Гордея
се с това, че въпреки
предизвикателствата, успяваме да привлечем много добри
деца, които постигат
успехи както в науката, така и в спорта.
Уникални хора са
завършили това училище. Хора, постигнали успехи не само
в точните науки, но и
в хуманитарни науки
като медицина, право и т.н.
„НИЕ“: А каква е
Вашата лична равносметка?
Румяна Петрова:
Скоро ми предстои
да прекратя своята
учителска кариера,
но 42 години от моя
живот са свързани
с историята и развитието на ППМГ.
Първите четири от
тях бях ученичка в
това училище, което
завърших с отличен.
В последствие, когато се дипломирах,
първо работих две
години като учител
по физика в Пето
училище, след което първият директор
на Математическата
гимназия ми направи едно интересно
предложение:
да заема мястото на моя
собствен учител.
Естествено, първата
ми
реакция
беше да си
помисля дали
съм достойна
да наследя такъв велик учител, какъвто
бе в моите очи
г-н Ганев, но

в крайна сметка се
престраших. И така
от 1984 година до
ден днешен аз съм в
тази гимназия.
Мисля, че попаднах на мястото
си, в моето училище. Но се чувствам
вече уморена. Човек
трябва да знае кога
е дошло времето да
се оттегли. Убедена
съм, че след мен ще
дойдат добри ръководители – хора, които ще продължават
да съхраняват духа
и традициите на училището.
„НИЕ“: Връщайки се назад в
годините, кои бяха
най-големите пре-

дизвикателства?
Румяна Петрова: През тези години
имаше много трудности, особено когато се извършваха
ремонтите на нашата база. Аз като ученичка съм учила в
сградата на СУ „Цар
Симеон
Велики“,
но през 1984 година Математическата гимназия се настанява в зеленото
училище – сградата,
дарена някога от екзарх Антим I. Там от
една страна ни беше
комфортно – сградата е малка, беше поевтино отоплението,
а и дебелите стени
задържаха топлината. Но от друга страна беше тясно, така
че се налагаше да
се учи на две смени,
което създаваше неудобство. През 2012
година по мое насто-

яване на заседание
на Общинския съвет
се взе решение на
Математическ ата
гимназия да й бъде
предоставена сегашната ни сградата в
квартал „Калето“.
Тогава еуфорията беше голяма, но
идвайки тук, бързо

бяхме попарени, защото сградата се
оказа изключително
занемарена. Впрегнахме сили и малко
по-малко се справихме. Не мога да
отрека помощта на
институциите – както
на централната, така
и на местната власт.
Още същата година,
2012 година, ремонтирахме
основно
санитарните възли.
След няколко години се случи първият
голям ремонт, за който аз винаги ще съм
благодарна на г-н
Михаил Миков. Тогава той беше председател на Народното
събрание и с негова
подкрепа ни беше
отпусната сериозна
сума, с която сградата беше санирана.
Така стигаме до
включването на училището в проект на

Община Видин по
Оперативна програма „Региони в растеж“, заедно със СУ
„Цар Симеон Велики“. В резултат на
това днес разполагаме с чудесна база,
която
впечатлява
всички, които ни посещават. По онова
време дойде още
една хубава изненада – Министерството на образованието
отпусна за четирите
математически гимназии в Северозапада сериозни суми,
което ни позволи да
дооборудваме и дообзаведем
всички
наши кабинети по
природни науки и да
закупим съвременна
техника и софтуерни
продукти за четирите
ни компютърни кабинета.
Доволна
съм
от постигнатото. А
оценката ще я даде
времето.
„НИЕ“: Какво е
посланието, което
искате да предадете на учениците?
Румяна Петрова: Да продължават
да мислят самостоятелно – това е нашият девиз. Да не се
поддават на манипулации, да вярват в
себе си, винаги да се
стремят към най-доброто – както обикновено им пожелавам,
да покоряват своите
си върхове, да са
целеустремени.
И
да работят много, за
да постигнат целите
си. И един ден, дай
Боже, да се върнат
тук – в нашия град.
Разговора води
МАРИЯ Петрова
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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РУЖИНЦИ
ОБЛАСТ ВИДИН

О Б Я В А
На основание Решение № 334
от 17.05.2022 г. на Общински съвет – Ружинци и Заповед № 348/
16.06.2022 г. на Кмета на община
Ружинци ОБЯВЯВА на 08.07.2022
г. от 09:30 часа в Заседателната
зала в сградата на община Ружинци отново публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем
на имоти – общинска собственостземеделска земя, както следва:

1 Нива, имот с идентификатор
56753.101.20, стар номер № 101020 в
местността „До Село” в землището на с.
Плешивец, общ. Ружинци, обл. Видин от
6,806 дка., IV категория;
2. Нива, имот с идентификатор
56753.101.53, стар номер № 101053 в
местността „До Село ” в землището на с.
Плешивец, общ. Ружинци, обл. Видин от
1,318 дка., IV категория;
3. Нива, имот с идентификатор
56753.101.54, стар номер № 101054 в
местността „До Село ” в землището на с.
Плешивец, общ. Ружинци, обл. Видин от
1,236 дка., IV категория;
4. Нива, имот с идентификатор
56753.101.55, стар номер № 101055 в
местността „До Село ” в землището на с.
Плешивец, общ. Ружинци, обл. Видин от
0,743 дка., IV категория;
5. Нива, имот с идентификатор
56753.103.1, стар номер № 103001 в
местността „Песъка” в землището на с.
Плешивец, общ.Ружинци, обл. Видин от
29,150 дка., IV категория;
В търга може да се участва за един,
два или повече имота. Началната тръжна
цена /Годишен наем/ в лева за декар - 40
лв./декар за една стопанска година. Срок
на договора за наем е 5 /пет/ стопански
години. Размера на годишния наем за
първата стопанска година се заплаща
преди сключване на договора за наем,
а за останалите стопански години по договора в срок до 15 дни от започване на
стопанската година по банков път. Стъпка
за наддаване – 5 % от началната тръжна
цена. Депозита за участие е в размер на
10 % от началната тръжна цена за имота/
имотите и се внася по банков път. Тръжната документация се получава в сградата на Общинска администрация Ружинци
срещу внесена сума в размер на 5 лв. на
касата на общината. Оглед на обекта да
се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на Общинска
администрация до 16,30 ч. на 07.07.2022
г. след предварителна заявка и закупена
тръжна документация.
Крайния срок за подаване на заявления за участие в търга е 16,30 ч. на
07.07.2022 г.

За справки и информация тел.
09324 / 22-83, Община Ружинци.

Пет деца са пострадали при ПТП от началото на годината във Видин

От 15 юни до 31
август се провежда
традиционната акция
на полицията „Ваканция! Да пазим живота
на децата на пътя!“. По
този повод от Сектор
„Пътна полиция“ в ОДМВР – Видин информираха за мерките, които
ще се предприемат с
цел опазване живота
и здравето на децата
през летните месеци и
представиха статистика за инцидентите на
пътя, при които са пострадали деца.
По пътищата на
територията на област
Видин от 1 януари до
31 май 2022 г. са настъпили общо 172 пътнотранспортни произшествия с една жертва
и 37 ранени. Пострадали са три деца на
възраст между 11 и 17

години – едно дете като
пешеходец, а другите
две деца като водачи на пътни превозни
средства. През лятната
ваканция на 2021 г. при
пътнотранспортни произшествия са пострадали пет деца, от които
две са били под 10-годишна възраст, а останалите – на възраст
между 11 и 17 години.
От тях едно дете е пострадало като пътник
в превозно средство, а
четири – като водачи на
пътни превозни средства.
В рамките на акция „Ваканция“ полицейските
служители
ще провеждат активна
превантивна и контролна дейност, заяви
на брифинг през миналата седмица главен
инспектор
Владимир

Герасимов,
началник
на сектор „Пътна полиция“ в ОДМВР – Видин.
До края на юни, в началото и края на всеки
учебен ден, полицейски
екипи ще осъществяват
контрол в районите на
детските градини и училищата. Служителите
на реда ще следят за
правилното пресичане,
използването на обезопасителни колани от
водачи и пътници, използването на детски
обезопасителни
системи и недопускане
на нарушения, застрашаващи
сигурността
на децата и техните
придружители. За месеците юли и август са
планирани специализирани полицейски операции по безопасност
на движението. Акцент
при контролната дей-

ност ще бъде поставен
върху
неправилното
движение на пешеходци,
велосипедисти,
водачи на индивидуални превозни средства и
водачи на двуколесни
пътни превозни средства (в т.ч. и деца-водачи), управление на МПС
от неправоспособни и
от употребили алкохол
или наркотици.
В проверките по
пътищата през летните
месеци ще се включат
максимален брой служители от униформения полицейски състав
на пътна и охранителна
полиция. Контрол ще се
извършва и в малките
населени места на областта с цел недопускане управление на МПС
от неправоспособни водачи, в т.ч. малолетни и
непълнолетни.

ОБЯВА

за среща за обществено обсъждане
На основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ и чл.15, т.1 от Наредба за условията и
реда за извършване на екологична оценка, Община Видин съобщават на
всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с
процедиране на проект на „ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА ГРАД ВИДИН“

се организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на „ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА ГРАД ВИДИН“ за ПИ 10971.510.8 по КК и КР на град Видин кв. Южна
промишлена зона с предназначение "Предимно производствена дейност с преобладаващи складови функции".
Общественото обсъждане ще се проведе на 24.06.2022 г. от 13:00 часа в град Видин
на улица "Градинска" №11

„ПЕРЛАТО ДИ МАРЕ“ ЕООД
ОБЯВЯВА

на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. дв. бр. 67 от 23.08.2019 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани лица и общественост, че имаме следното инвестиционно предложение: „Добив и първична преработка на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици от находище „Перлата“, участък „Север“, в землищата на с. Гранитово,
община Белоградчик и с. Бела, община Димово, област Видин.
Инвестиционното предложение на „ПЕРЛАТО ДИ МАРЕ“ ЕООД предвижда средна годишна производителност на кариерата по скални (варовикови) блокове (краен продукт) – 6
000 m3/годишно. Срокът на концесията е 35 години.
Концесионна площ на находище „Перлата“, участък „Север“ възлиза на 142.7 дка. Площта на запасите от находище „Перлата“, участък „Север“ е с размер 65.9 дка.
Инвестиционното предложение предвижда отработване на част от утвърдените запаси
на Блок 1 и Блок 2, обособени в участък „Север“ на находище „Перлата“.
Подробна информация е налична в РИОСВ – Монтана и в офиса на дружеството в
гр. Мездра, 3100, ул. „Георги Сава Раковски“ № 8.
Писмени становища и мнения се приемат в:
- РИОСВ – Монтана, 3400, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4, ПК 55
e-mail: riosv_mont@net-surf.net; тел.: 096/300-961
- „ПЕРЛАТО ДИ МАРЕ“ ЕООД, гр. Мездра
е-mail: yotovstone@gmail.com

бр. 24 понеделник -
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неделя 20 - 26 юни 2022 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-04-228/16.06.2022 г.
гр. Видин
На основание чл. 47ж, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона
за собствеността и ползването на
земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във
връзка със Заповед № РД 46-96
от 30.03.2022 г. на министъра на
Земеделието, обнародвана в ДВ,
бр.31 от 19.04.2022 г. и писмо изх. №
9166-30/15.06.2022 г. на министъра
на земеделието.

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Откривам процедура за провеждането на търг (първа тръжна сесия) с
тайно наддаване за отдаване под наем
и аренда на свободни земеделски земи
от ДПФ на територията на Област Видин,
за стопанската 2022/2023 година, както
следва:
- за отдаване под АРЕНДА за срок от
ДЕСЕТ стопански години на свободните
земеделски земи от Държавния поземлен
фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската
2022/2023 година с обща площ от 19 750,644
дка, находящи се в землищата на Област
Видин, като подробен опис на земите /номер на имот, площ, НТП, категория, начална
тръжна цена и др./ е обявен на официалната интернет страница на ОД „Земеделие”
Видин, както и на информационните табла
на ОД „Земеделие” Видин и общинските
служби по земеделие на територията на областта.
- по реда на чл. 24а, ал.1 от ЗСПЗЗ, във
връзка с чл.47о, ал.2 от ППЗСПЗЗ, за отдаване под АРЕНДА за срок от ДЕСЕТ стопански години на свободните земеделски
земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ)
в област Видин за стопанската 2022/2023
година с обща площ от 38 633,256 дка, находящи се в землищата на Област Видин,
като подробен опис на земите /номер на
имот, площ, НТП, категория, начална тръжна цена и др./ е обявен на официалната интернет страница на ОД „Земеделие” Видин,
както и на информационните табла на ОД
„Земеделие” Видин и общинските служби по
земеделие на територията на областта.
- за ОТГЛЕЖДАНЕ на съществуващи
трайни насаждения за срок от ДЕСЕТ стопански години, с обща площ от 45,100 дка,
находящи се в землищата на Област Видин,
като подробен опис на земите /номер на
имот, площ, НТП, категория, начална тръжна цена и др./ е обявен на официалната интернет страница на ОД „Земеделие” Видин,

както и на информационните табла
на ОД „Земеделие”
Видин и общинските
служби по земеделие на територията
на областта.
- за СЪЗДАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ на
трайни насаждения за срок от ДВАДЕСЕТ
стопански години, с обща площ от 18,336
дка, находящи се в землищата на Област
Видин, като подробен опис на земите /номер на имот, площ, НТП, категория, начална
тръжна цена и др./ е обявен на официалната интернет страница на ОД „Земеделие”
Видин, както и на информационните табла
на ОД „Земеделие” Видин и общинските
служби по земеделие на територията на областта.
2. Обект на търга са земите от ДПФ
в общините Брегово, Ново село, Видин,
Кула, Димово, Грамада, Бойница, Макреш, Белоградчик, Ружинци и Чупрене,
подробно описани по общини, землища,
имоти, начин на трайно ползване, форма на
отдаване (наем, аренда), срок на предоставяне, начална тръжна цена в списъци, които
са неразделна част от тази заповед.
3.Условия за участие. В търга могат
да участват физически лица, кооперации,
еднолични търговци и юридически лица
регистрирани по ТЗ, които отговарят на
условията, посочени в чл.47в, ал.1, т.1-9 от
ППЗСПЗЗ, както и в чл.24а, ал.8 от ЗСПЗЗ,
за всички или за отделни поземлени имоти в
землищата, описани в списъка по т.2.
4.Началната тръжна цена и размерът
на депозита за участие в търга са определени със заповед № РД 46-96 от 30.03.2022
г. на министъра на земеделието и са както
следва:
4.1. Начална тръжна цена за участие:
- за отглеждане на едногодишни полски
култури – 46 лв./дка. за общините Брегово,
Ново село, Видин, Кула, Грамада, Бойница,
Макреш, Белоградчик, Ружинци и Чупрене
и 51 лв./дка. за община Димово;
- отглеждане на едногодишни полски
култури, при условията на чл. 47о, ал. 2 от
ППЗСПЗЗ – 23 лв./дка. за общините Брегово, Ново село, Видин, Кула, Грамада, Бойница, Макреш, Белоградчик, Ружинци и Чупрене и 26 лв./дка. за община Димово, от
втора до десета стопанска година;
- за отглеждане на съществуващи трайни насаждения – за овощни насаждения - от
пета до седма стопанска година 41 лв./дка.,
за останалия период на плододаване 61 лв./
дка.
- за отглеждане на съществуващи трайни насаждения – за лозови насаждения – от
четвърта до седма стопанска година 49 лв./
дка., от осма до двадесета стопанска година
74лв./дка.
- за създаване и отглеждане на трайни

насаждения - за лозови насаждения – от
четвърта до седма стопанска година 49 лв./
дка, от осма до двадесета стопанска година
74лв./дка;
4.2. Размерът на депозита за участие в
търга е както следва:
- за отглеждане на едногодишни полски култури, включително и при условията
на чл. 47о, ал.2 от ППЗСПЗЗ е в размер на
20% от началната тръжна цена, умножена
по площта на имота;
- за отглеждане на съществуващи трайни насаждения и създаване и отглеждане на
трайни насаждения – 20 лв./дка.
5. Условия за плащане на цената и депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на ОД
”Земеделие” Видин:
Уникредит Булбанк – Видин
IBAN:BG79 UNCR 7000 3319 7073 45
BIC на Уникредит Булбанк: UNCRBGSF
6. Място и срок за получаване на документите за участие в търга. Документите
за участие в търга се получават в ОД ”Земеделие”- гр. Видин, ул. ”Рибарска”, №12, ет.2,
всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа, от
интернет страницата на ОД ”Земеделие” Видин и в общинските служби по земеделие
- за земите, обект на търга на територията
на съответната община.
7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите
за участие в търга по чл. 47з ал. 1 от ППЗСПЗЗ, се подават в ОД ”Земеделие”- гр. Видин, ул. ”Рибарска”, № 12, ет.2, всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в срок до 30
дни, считано от датата на публикацията на
заповедта в местен вестник, при условията
на чл. 47и от ППЗСПЗЗ.
8. Информация за земите – обект на
търга са изложени в ОД ”Земеделие”- гр.
Видин, адрес: гр. Видин, ул.”Рибарска” №
12, ет. 2, на интернет страницата на ОД ”Земеделие” Видин http://www.mzh.government.
bg/ODZ-Vidin/bg/Home.aspx/ и в общинските
служби по земеделие - за земите, обект на
търга на територията на съответната община.
9. Търгът ще се проведе на 25.07.2022
г. в конферентната зала на областна администрация гр. Видин с адрес: гр. Видин, ул. "Дунавска" № 6, от 7,00 часа, със
задължително присъствие на кандидатите
или упълномощени от тях лица.
10. В случаите по чл.47л от ППЗСПЗЗ
стъпката за наддаване е в размер на един
лев от началната тръжна цена.
инж. агр. ЯНЧО ВАСИЛЕВ/П/
Директор на ОД”Земеделие” гр.Видин
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ПРОДАВА

кар двор, гараж и мазе;

площ 104 кв. см; тел.:

до Музея и Гимназия-

село Новоселци, цена

тел.: 0899788806

094/600 399, 0887 381

та/, ет. 4. Не е после-

4500 лв. тел.: 0898

855

ден етаж; тел.: 0878

803 419

Продавам

ИМОТИ
Продавам

трис-

хубав

Продавам малка
алуминиева лодка. Не

Продавам

земе-

тристаен тухлен апар-

Продавам двуста-

864 985, 0899 864 954

тамент с гледка към

ен тухлен апартамент

Продавам/Заме-

делска земя в земли-

подлежи на регистрация; тел. 0889921745
Продавам

дър-

таен панелен апар-

Дунав, ремонтиран и

в ж.к. „Химик“ за 35

ням парцел, 521 кв. м,

щето на село Рабро-

тамент, след ремонт,

обзаведен; тел.: 0878

000 лева; тел.: 0878

ж.к. “Крум Бъчваров”,

во,

трета

воделски машини –

864 985, 0899 864 954

без посредник. тел.:

категория, обработва-

банциг, абрихт, дърво-

0876 099 585

ема, цена 1000 лева.

делски инвентар; тел.:

тел.: 0897 942 438

0882 096 555

ет.1, в ж.к. „Панония“;
тел.: 0878 864 985,
0899 864 954

864 985, 0899 864 954
Продавам триста-

Продавам

дву-

ен тухлен апартамент

стаен с разширение в

Продавам

трис-

7.5

дка,

къща

в ж.к. „Бонония“, в

ж.к. „Бонония“, 51 000

таен апартамент 100

Продавам дворно

Продавам/Заме-

на един етаж в село

много добро състоя-

лв.; тел.: 094/600 399,

кв.м, с таванско по-

място в село Покрай-

ням немска перална

Бяла Рада, с един де-

ние, с таванска стая,

0887 381 855

мещение и мазе в ж.к.

на, 900 кв. м. тел.:

машина, цена 520 лв.;

0893 269 304

тел.: 0886 109 417

Продавам

във

„Калето“, 65 000 лв.

Видин къщи и апар-

тел. 094/600 399, 0887

таменти

381 855

Продавам
и

парцели

в Западна и Южна
промишлена

зона.

тел.0888 622 789
Продавам тристаен тухлен апартамент

Скеле под наем
+359 893 502 430

Актив Инвест Груп ЕООД

Продавам
КУПУВА ИМОТИ

циг и борапарат; тел.:
0884 850 159

Продавам изгодно
голяма тухлена гарсо-

бан-

Купувам

обра-

ниера в ж.к. “Химик”,

ботваема

50 кв. м., тел.: 0888

ска земя и дялове от

259 935

ниви в община Видин,

РАЗНИ КУПУВА

земедел-

Купувам

пчелен

на ет. 4 и двустаен ту-

Продавам двуста-

Брегово, Ново село,

мед от рапица и восък;

хлен апартамент в ж.

ен тухлен апартамент

Грамада, Кула, Димо-

тел.: 0887 621 540

к. “Бенковски” с гледка

в района на Военното

во, Макреш, Ружинци,

към крепостта “Баба

окръжие на ет. 3; тел.:

Бойница. Помощ при

Вида”, ет. 3; тел.: 0878

0878 864 985, 0899

изготвяне на докумен-

864 985, 0899 864 954

864 954

ти. Безплатни правни

РАБОТА
Търси се шофьор

съвети.

Заплащане

с кат. „C“ за четириос

търси да назначи строителни
работници за различни обекти.

на едноетажна къща,

таен панелен апарта-

веднага;

тел.:

самосвал.

с жилищна площ око-

мент в ж.к. „Бонония“

864 985, 0899 864 954

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

ло 75 кв. м, находяща

на ет. 1 в много добър

се в централната част
на гр. Видин, с дворно
място 375 кв. м. тел.:

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 масив-

0877 151 848, 0876

Продавам

трис-

вид, обзаведен. тел.

къщи в област Видин;

област Видин; тел. за

094/600 399, 0887 381

тел.: 094/ 600 481,

връзка: 0898 594 794

855

0899 823 840

стара къща и кладенец, в гр. Дунавци.
тел.: 0888 629 601
Продавам панел-

ДАВА ПОД НАЕМ
Давам под наем
Видин; тел.: 0888 622
789

Продавам самостоятелна къща на два

„Панония“, ет. 4 и дву-

Давам под наем

етажа, 80 кв.м, двор

стаен панелен в ж.к.

халета; тел.: 0888 677

560 кв.м, в кв. „Акджа-

„Петко

866

мия“;

тел.: 0878 864 985,

094/600

399, 0887 381 855
Продавам тристаен тухлен апартамент,
109 кв.м, в центъра /

„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

Каравелов“;

0899 864 954
Продавам къща в

продавач

вестници;

тел.:

0879 168 048
УСЛУГИ

офиси и магазини във

на гарсониера в ж.к.

тел.:

Търся
на

Продавам дворно

Продавам гарсо-

399, 0887 381 855

чително е да е с опит.
За област Монтана и

ниера в ж.к. „Химик“
на ет. 4., тел. 094/600

Препоръ-

селски

място 1200 кв. м, със

808 296

Купувам

0878

Уроци по английски език от частен
учител; тел.: 0896 294
434
Ремонт и продажба на хладилници и

РАЗНИ

фризери; тел.: 0878

ПРОДАЖБИ

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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50-годишен юбилей чества ППМГ „Екзарх Антим I“

На 17 юни бе кулминацията на събитията по случай юбилея
то, откъдето
се отправиха в шествие
през
града
до мястото
на
следващото събитие – Спортната
зала.
Там се организира едно
изключително
атрактивно шоу –
баскетболен
мач
между
На 17 юни (петък) бе кулминацията на събитията,
организирани във
връзка с отбелязването на 50-годишния юбилей на
видинската
Профилирана
природо-математическа

се състоя в
Конферентния
център на Областната администрация.
По-късно вечерта в залата на Драматичен театър
„Владимир
Трандафилов“
бе
юбилейният концерт
по случай 50годишнината
на видинската
на
Профилирана
п р и р од о - м ат е м а тическа гимназия
с плакет „Св. св.
Кирил и Методий“
на Президента на
Република
България.
Отличието
се присъжда за
значим принос за

гимназия
„Екзарх
Антим I“. На този
ден голямото „семейство ППМГ“ се
събра, за да празнува заедно. Бивши
и настоящи възпитаници на гимназията се събраха в
двора на училищебившите
и
настоящите звезди на
Математическа гимназия.
П р о г р а м ат а
на 17 юни
продължи с
прожекция
на филма-ретроспекция
„50
години
определяме бъдещето“,
която

образованието на
поколения ученици, както и за ролята на училището
в изграждането на
съвременния облик
и методика на профилираното обучение по точните и
природните науки.

Математическа гимназия.
По повод
юбилея
в
училището
бе
получен
позд р а в ите лен адрес от
държавния
глава Румен
Радев,
както и негова
заповед
за
удостояване

Декоративно осветление по брега на
Дунав между Речна гара и „Телеграфа“

Изгражда се декоративно осветление по продължение
на речната променада в Крайдунавския
парк на град Видин
от Речната гара до
„Телеграфа“.
Дей-

ностите се извършват от работници
на Общинско предприятие
„Чистота,
озеленяване и благоустройство“, които прокарват в този
участък кабел с дъл-

жина 500 м, на който
са поставени 1500
е н е р го с п е с т я ва щ и
крушки с мощност
1W. Всички използвани материали са
подходящи за употреба във външни

пространства.
От Община Видин отбелязват, че
ефектното осветление ще допринесе
за още по-красивия
облик през тъмните
часове на денонощи-

ето на тази част на
парка, която е любимо място за разходки на жителите и гостите на Видин, както
и пространство, в
което през летните
месеци се провеж-

дат редица културни
събития. Декоративната светлинна украса ще бъде атракция
и за туристите, пътуващи с кораби по
река Дунав.

