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Ева Майдел: 

„Заявките за по-висок 
дефицит и дълг забавят 

България към Еврозоната и 
поставят под риск геополи-
тическата ни ориентация“

Кметът на Видин и заместник-министърът на регионалното 
развитие Нина Стоименова обсъдиха проекта за Синагогата

На ГКПП Дунав мост-Видин задържаха 73 840 
къса цигари в тайници на четири автомобила 

Александър Александров: 

Изпращаме една изклю-
чително успешна година 

Община Видин: 

Предложеното увеличение на местните данъци 
не е самоцелно и в ущърб на гражданите

„От преговаря-
щите за следващо 
правителство чу-
ваме все по-ясна 
заявка за отлагане, 
дори отменяне на 
стратегическата ни 
национална цел за 
интеграция в Ев-
розоната. Заявките 
за по-висок бюдже-
тен дефицит и дълг 
през следващите 
години ще направят 

така, че България 
да не отговаря на 
критериите за при-
емане на еврото и 
поставят под риск 
цялата ни европей-
ска геополитическа 
ориентация.“ Това 
заяви българският 
евродепутат Ева 
Майдел (ГЕРБ/ЕНП) 
в време на конфе-

Зам.-министър на 
регионалното разви-
тие Нина Стоименова 
е била на работно по-
сещение във Видин, 
за да се запознае с 
изпълнението на про-
ект „Реставрация и 
адаптация на Сина-
гога Видин в Културен 
център „Жул Паскин“, 
съобщиха от пресцен-
търа на Общината. В 
началото на визитата 
Нина Стоименова и 
д-р Ценков са посе-

„НИЕ“: Г-н Алек-
сандров, как ще при-
ключи във финансов 
план 2021 година за 
Община Ружинци?

А л е к с а н д ъ р 
Александров: Няма 
да приключим по на-
чина, по който сме 
заложили в бюджета 
в началото на тази го-
дина поради по-малко 
приходи – заради пан-
демията от COVID-19 

все по-трудно става 
постигането на висока 
събираемост на мест-
ните данъци и такси. 
На всичко отгоре тази 
година безработицата 
сред населението на 
общината се запази 
голяма, нямаше тол-
кова много програми 
за заетост – някъде 
около 280 човека са 
работили по една или 
друга програма през 

годината, а в предход-
ни периоди цифрата е 
била около 400. Така 
хората имат много по-
малка възможност да 
се разплащат. От дру-
га страна много хора 
заминаха в чужбина, 
за да работят и веро-
ятно те не заплащат 
изцяло данъците си. 

По тези причини, 
а и най-вече заради 
увеличените разходи 
– предимно за горива, 
ел. енергия – се нало-
жи на няколко пъти да 
правим актуализации, 
да редуцираме едни 
разходи за сметка на 
други. 

По-високите цени 
на горивата водят до 

Митнически слу-
жители от Терито-
риална дирекция 

Митница Русе  са 
открили общо 73 840 
къса (3682 кутии) ци-

гари в тайници на че-
тири леки автомоби-
ла в района на ГКПП 
Дунав мост-Видин. 
От Агенция „Митници“ 
съобщиха, че провер-
ките са извършени в 
рамките на седмица в 
края на ноември и на-
чалото на декември. 
Тютюневите изделия 
с български банде-
рол са открити в на-

От Община Видин представиха моти-
вите за предложенията за увеличаване на 
размера на местните данъци и такси, които 
са включени в дневния ред на заседанието 
на Общински съвет – Видин, насрочено за 
13 декември. От Общината подчертават, 
че това не се прави самоцелно, а е нало-
жиелно, тъй като местните приходи в хаз-
ната са недостатъчно за извършване на 
всички дейности и услуги, които граждани-
те на Видин очакват. 

„През последните месеци видинчани 
се убедиха колко по-хубава може да ста-
не средата, в която 
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тили строителния 
обект. Техническият 
ръководител Генади 
Иванов ги е запознал 
подробно с дейности-
те, които в момента се 
извършват и е уверил, 
че работата върви с 

добри темпове.
По-късно видин-

ският кмет и замест-
ник-министърът са 
провели работна сре-
ща, в която са участ-
вали също експерти от 
общинската админи-
страция и от екипа на 

проекта. Стоименова 
е споделила задовол-
ството си, че строи-
телните дейности вър-
вят и че напредъкът 
им е видим. От своя 
страна д-р Ценков е 
отбелязал, че в нача-
лото на мандата си е 

заварил този проект 
с много проблеми, ко-
ито се е наложило да 
бъдат отстранени. И е 
подчертал, че всички 
атаки, на които сега е 
подложена Община-
та във връзка с този 
проект, са безпочвени 

и в основата им стоят 
неосъществени иконо-
мически интереси на 
определени лица. 

По време на сре-
щата са били обсъде-
ни и проблеми, които 
общините срещат при 
работата си по Опера-
тивна програма „Ре-

гиони в растеж“ 2014-
2020. Зам.-министър 
Стоименова, която е 
ръководител на Уп-
равляващия орган на 
програмата, е заявила, 
че ще направи всичко, 
което е в правомощия-
та й, за да съдейства 
на местните власти. 

живеем. Улиците и 
междублоковите прос-
транства да са асфал-
тирани, да е чисто, 
парковете и останали-
те зелени зони да са 
поддържани. Всички 
искаме да има модер-
но енергоспестяващо 
улично осветление в 
населените места на 
Общината. Мечтаем 
Видин да бъде газифи-
циран, да се реновира 
цялата спортна ин-
фраструктура и град-
ският стадион да се 
превърне в модерно 
спортно съоръжение, 
да има нови спортни и 
детски площадки. Но 
за да се случи всичко 
това, са необходими 
пари“, се посочва в 
позицията на общин-
ската администрация 
по казуса. 

От Общината на-
помнят, че местните 
данъци и такси са ос-
новният източник на 
средства за ремонти 
на общински сгради, 
за дейности по благо-
устрояване и облаго-
родяване на населе-
ните места. „От 2008 
година обаче техният 
размер не е проме-
нян. Междувременно 
минималната работна 
заплата в страната се 

повиши три пъти – от 
220 лв. през 2008 го-
дина до 650 лв. сега, 
като се обсъжда ново 
увеличение в нача-
лото на следващата 
година. За този пе-
риод значително на-
раснаха и цените на 
всички стоки и услуги, 
включително на стро-
ителните материали“, 
напомнят от админи-
страцията.

Оттам посочват, 
че през последните 
пет години Община 
Видин събира средно 
около 2,5 млн. лв. на 
година от такса за би-
тови отпадъци – сума, 
която е недостатъчна, 
за да се извършва 
сметосъбиране и сме-
тоизвозване, да се за-
плаща депонирането 
в регионалното депо, 
както и да се правят 
задължителните от-
числения към РИОСВ 
– Монтана. „С пред-
лаганото увеличение 
на такса смет Общи-
ната ще може да из-
вършва тези услуги с 
по-високо качество, 
като бъдат закупени и 
нови модерни съдове 
за смет и се въведе 
интелигентна систе-
ма за сметосъбира-
не (кофи с датчици), 
както и частично да 

се погасят вноските 
към екоинспекцията в 
Монтана. В случай че 
размерът на таксата 
не бъде актуализиран, 
ще е невъзможно да 
започне заплащане-
то на наследените 
от предходните два 
мандата задължения, 
възлизащи на близо 
14 млн. лв., в които 
влизат дългове към 
РИОСВ – Монтана за 
почти 6,9 млн. лв., на-
трупани в периода от 
2015 г. до 1.10.2021 г., 
както и над 6,7 млн. 
лв. задължение по 
нередност, конста-
тирана от Упра-
вляващия орган на 
Оперативна програ-
ма „Околна среда“, 
във връзка с проек-
та за изграждане на 
Пречиствателната 
станция“, категорич-
ни са от Общината.

В разпростране-
на позиция се посоч-
ва още, че предвиж-
даното увеличение 
на такса смет не 
засяга промишле-
ните обекти. Съ-
щевременно дори 
след предлаганата 
корекция промили-
те за жилищни имо-
ти в Община Видин 
остават по-ниски в 
сравнение с много 

общини в България. 
Например: в Монтана 
е 3,86 промила за жи-
лищни имоти; Ловеч 
– 5,1 промила; Дими-
тровград – 5,5 проми-
ла за общинския цен-
тър и 6,8 промила за 
останалите населени 
места. 

„Лошото състояние 
на уличната мрежа и 
като цяло на инфра-
структурата в населе-
ните места на Община 
Видин е сериозен про-
блем, чието решение 

изисква значителен 
финансов ресурс. До 
момента основна част 
от средствата, инвес-
тирани в дейности по 
благоустрояване, са 
от външни източници 
– оперативни програ-
ми или целеви сред-
ства от държавния 
бюджет. Очакванията 
са, че в бъдеще това 
финансиране ще е все 
по-недостатъчно, кое-
то изисква Общината 
да заделя собствени 
средства. Именно това 

налага и предлаганото 
увеличение на мест-
ните данъци. По тези 
причини, след подроб-
ни анализи, експерти-
те в общинската адми-
нистрация подготвят 
предложенията за 
увеличение на мест-
ните данъци и такси, 
съобразени с иконо-
мическото състояние 
на региона и възмож-
ностите на населени-
ето“, се посочва още 
в прессъобщението от 
Община Видин. 

Община Видин: 

Предложеното увеличение на местните данъци не е самоцелно и в ущърб на гражданите

Кметът на Видин и заместник-министърът на регионалното 
развитие Нина Стоименова обсъдиха проекта за Синагогата

Сравнителна 
таблица
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ренция за бъдеще-
то и разширението 
на Еврозоната.

Събитието се 
организира съв-
местно от фонда-
ция Конрад Аде-
науер, Мартенс 
Център и Сдруже-
ние Граждани за 
Европейско Разви-
тие на България. 
Освен Ева Майдел, 
в конференцията 
участваха народ-
ните представи-
тели Александър 
Иванов и Кирил 
Ананиев, кметът 
на София Йор-
данка Фандъкова, 
евродепутатът от 
Словакия Иван 
Щефанеч, членът 
на кабинета на 
зам.-председателя 
на Европейската 
Комисия Валдис 
Домбровскис – Жа-
нет Вегнер.

„Доказателство, 
че по време на 
управлението на 
служебния кабинет 
България забавя 
евроинтеграцията 
си, е фактът, че 

Хърватия вече по-
лучи зелена свет-
лина от Брюксел 
за подготовка за 
приемане на евро-
то от януари 2023 
г. Прогнозите за 
ръста на хърват-
ската икономика 
през 2021 и 2022 
са значително по-
високи от тези за 
България, което 
показва несправя-
нето с овладяване 
на икономическите 
последици от кри-
зата“, заяви още 
Ева Майдел, която 
е член на Комисия-
та по икономически 
и парични въпроси 
на Европарламен-
та.

Майдел допъл-
ни още, че член-
ството в Еврозо-
ната е не просто 
икономически акт, 
а ясна геополи-
тическа позиция. 
„Искрено вярвам, 
че в геополитиче-
ската ориентация 
на България про-
мяна няма да има“, 
добави тя.

Страната ни е в сериозна икономическа, социална и здравна криза

741 пътни превозни средства са били проверени в 
хода на акция „ЗИМА“ по пътищата в област Видин 

Ева Майдел: 

„Заявките за по-висок 
дефицит и дълг забавят 

България към Еврозоната и 
поставят под риск геополи-
тическата ни ориентация“

От 1 до 30 ноем-
ври, при реализира-
нето на трите тема-
тични кампании на 
традиционната ак-
ция „Зима“, на тери-
торията на региона 
пътните полицаи са 
провели 9 специали-
зирани операции.

При контролната 
дейност по пътищата 
в областта унифор-
мените проверили 
741 пътни превозни 
средства (от тях 639 
леки коли, 63 товар-
ни автомобили, 16 
велосипедисти, 12 
мотоциклетисти и 
др.). 

Осем водачи 
били санкционирани 

за неизправности по 
осветителните сис-
теми и сигнализа-
цията на управлява-
ните от тях моторни 
превозни средства, 
други осем – за не-
изправни чистачки, а 
двама – за износени 
гуми на шофираните 
от тях автомобили. 

За установени 
нарушения полица-
ите санкционирали 
деветима водачи 
на пътни превозни 
средства с животин-
ска тяга, трима пе-
шеходци и един ве-
лосипедист.

Независимо от 
обявените теми на 
кампаниите, при 

констатирани други 
нарушения на За-
кона на движението 
по пътищата,  през 
ноември пътните 
полицаи съставили 
49 акта и 492 фиша, 
и спрели от движе-
ние четири превозни 
средства.

По време на ак-
ция „Зима“ служите-
ли на видинския сек-
тор „Пътна полиция“ 
са извършили оглед 
на състоянието на 
пътните настилки, 
сигнализацията с 
пътни знаци и пътна 
маркировка, и ос-
ветеността на учас-
тъците от уличната 
мрежа с повишена 

опасност за пътно-
транспортни произ-
шествия. За конста-
тирани нередности 
и пропуски изготви-
ли 19 предписания 
до собствениците на 
пътя. Към момента 6 
от предписанията са 
изпълнени.

Активният кон-
трол по пътищата 
в региона ще про-
дължи през целия 
сезон, напомнят от 
сектор „Пътна поли-
ция“ и апелират към 
водачите на МПС да 
бъдат дисциплини-
рани и да не подце-
няват рисковете при 
шофиране в зимни 
условия.

"Най-вероятният 
кандидат за минис-
тър-председател в 
следващото българ-
ско правителство е 
човек, който бе ули-
чен в лъжа по повод 
двойното си граждан-
ство и чието назна-
чение за служебен 
министър на иконо-
миката по-рано тази 
година бе обявено 
като противоконсти-
туционно с решение 
на Конституционния 
съд на Република 
България". Това ко-
ментира Десислава 
Атанасова - пред-
седател на парла-
ментарната група на 
ГЕРБ-СДС, по време 
на онлайн среща на 
председателите на 
парламентарни гру-
пи от семейството на 
ЕНП от всички стра-
ни-членки на ЕС. 
Във видеоконфе-
ренцията се включи 
и председателят на 
Групата на ЕНП в ЕП 
Манфред Вебер.

"В тази безпре-
цедентна политиче-
ска ситуация партия 
ГЕРБ, на чиято пар-
ламентарна група 
ГЕРБ - СДС в 47-то 
НС съм председател, 

ще бъде опозиция, 
защото се формира 
коалиция с ляво-ли-
берална идеология 
от четири партии. 
В нея ще участва 
БСП и партии, които 
дори нямат полити-
ческа идентичност и 
не принадлежат на 
нито едно европей-
ско политическо се-
мейство.

Изразих своята 
загриженост относно 
очакваната сериозна 
икономическа, соци-
ална и здравна кри-
за, пред която е из-
правена страната и 
липсата на адекват-
ни мерки за овладя-
ването й. Призовах 

политическото се-
мейство на ЕНП да 
реагира на репреси-
ите спрямо българ-
ските медии, както 
и в частност спрямо 
партия ГЕРБ.

В контекста на 
темата за кризата с 
коронавируса, коя-
то ще бъде обсъде-
на на предстоящия 
Европейски съвет, 
обърнах специално 
внимание на при-
теснително високите 
нива на смъртност в 
България от корона-
вирус, както и на ни-
ските нива на вакси-
нация в страната.

По отношение на 
цените на електрое-

нергията подчертах, 
че за съжаление не 
се предприемат мер-
ки за облекчаване на 
българския бизнес, а 
още по-притеснител-
но е очакваното по-
вишение на цените 
на електроенергия 
за домакинствата.

По време на упра-
влението на Борисов 
външната граница на 
ЕС в България вина-
ги е била защитена 
и не е имало про-
блеми във връзка с 
бежанската криза. В 
момента наблюда-
ваме увеличение на 
мигрантския натиск 
и липса на реакция 
от правителството. В 
същото време ново-
избраният за втори 
мандат български 
президент, подкре-
пен от българската 
с о ц и а л и с т и ч е с к а 
партия, заяви по 
време на предизбор-
ната си кампания, 
че Крим е руски. В 
тази връзка очаквам 
по-сериозна реакция 
от страна на Евро-
пейския парламент и 
европейските поли-
тически семейства", 
каза още г-жа Атана-
сова.
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по-високи разходи за 
сметосъбиране – сме-
тосъбирачната ни ма-
шина е доста амортизи-
рана и е с висок разход 
на гориво, но друга ня-
маме. Сметосъбиране-
то и сметоизвозването 
са изцяло общински 
дейности, имаме си 
назначени служители, 
които се занимават с 
това. Увеличихме броя 
на осветителните тела 
в населените места, ко-
ето е добре за хората, 
но води до по-голяма 
количество изразходва-
не енергия. След като 
цената на ел. енергия-
та се увеличи рязко се 
оказа, че средствата, 
предварително заложе-
ни в бюджета за това, 
не стигат. Общината 
плаща изразходваната 
ел. енергия, но това 
е за сметка на други 
неща.

Същевременно и 
много от планирано-
то изпълнихме. Но в 
крайна сметка нямаме 
задължения, нямаме 
заеми. Приключваме 
годината нормално, но 
при малко по-стегната 
финансова дисципли-
на. 

„НИЕ“: А при-
теснявали Ви, като 
кмет, фактът, че е 
възможно годината 
да завърши без да 
има приет държавен 
бюджет за догоди-
на?

Александър Алек-
сандров: Притесня-
ва ме доколкото, ако 
няма приет държавен 
бюджет и както е по за-
кон трябва да работим 
с 1/12 от тазгодишния, 
средствата няма да са 
достатъчни. При поло-
жение че минималната 
работна заплата се оч-
аква да се покачи, ние 
в края на януари ще 
трябва да платим пове-
че средства за заплати 
отколкото сме изпла-
тили през януари тази 
година. 

Ако се стигне до 5% 
увеличение на възна-
гражденията в общин-
ската администрация 
и на кметовете, както 
имаше запитване до 
нас от Министерство 
на финансите, това оз-
начава, че с много по-
голям процент ще се 
вдигне минималната 

заплата. И ще се полу-
чи така, че човек, който 
работи неквалифици-
ран труд, ще получава 
колкото служител на 
администрацията. 

Коментирах вече 
повишилите се цени на 
горива и ел. енергия, но 
покрай тях поскъпнаха 
и всички стоки и услуги. 
А да не забравяме, че 
през януари общините 
нямаме приходи – пла-
щането на данъците и 
таксите започва фев-
руари-март. Така че по 
принцип януари е един 
от най-трудните месе-
ци, а идващият януари 
ще бъде още по-тежък 
заради липсата на ре-
публикански бюджет. 
От там се бави и об-
щинският бюджет, в 
който ние залагаме ре-
шаването на наболели 
проблеми на хората. 

В капиталовите 
разходи планираме ра-
ботните дейности през 
годината – когато ня-
маме бюджет, не знаем 
с колко средства ще 
разполагаме и не мо-
жем да прогнозираме. 
От това следва, че ще 
закъснее обявяването 
и провеждането на об-
ществените поръчки, а 
оттам – и изпълнени-
ето на обектите в про-
грамата за капиталови 
разходи ще се забави, 
което ще изложи на 
риск изпълнението на 
дейности като строи-
телство, асфалтиране, 
които зависят от метео-
рологичните условия.  

„НИЕ“: Готова ли е 
Общината за зимата?

Александър Алек-
сандров: Готови сме 
– имаме договор от 
миналата година, кой-
то е със срок до 31 де-
кември, за поддържане 
на главните пътища и 
отклоненията от главен 
път III-114 до селата 
Черно поле, Гюргич, 
Плешивец, Дражинци, 
Белоптичене, Роглец 
и Бело поле. Обявена 
е обществена поръчка 
за избор на изпълнител 
за следващата година, 
така че сме спокойни. 

Общинската тех-
ника е приведена в 
готовност, осигурено е 
гориво и веднага мо-
жем да реагираме при 
нужда от почистване на 
улиците в селата – раз-
полагаме с общинска 
фадрома, както и трак-

тор с дъска и малък 
снегорин, който също 
помага. Сключили сме 
и договори със земе-
делски производители 
за снегопочистването 
в селата Черно поле, 
Плешивец, Тополовец 
и Динково – останалите 
населени места ги по-
чистваме от сняг с об-
щинска техника. В про-
цес сме на закупуване 
на голям снегорин със 
система за опесъчава-
не – очакваме догово-
рът да бъде сключен 
до края на годината и 
най-късно през януари 
ще имаме още един 
общински камион, кое-
то ще ни даде възмож-
ност много по-бързо да 
почистваме улиците в 
населените места от 
сняг. 

Досега винаги в 
рамките на един ден 
сме успявали да из-
чистим улиците във 
всички села. Имаме 
списък с хората, които 
са на хемодиализа и е 
необходимо до дома 
им да стига линейка и 
тези улици се почист-
ват приоритетно, както 
с приоритет са и ули-
ците до детските гра-
дини, старческия дом 
в Дреновец, спортните 
съоръжения.

„НИЕ“: През тази 
година работихте 
по два големи проек-
та – за асфалтиране 
на улици в населени 
места и за подмяна 
на водопроводната 
мрежа в Ружинци и 
Бело поле? Приклю-
чиха ли те?

Александър Алек-
сандров: Завършихме 
ги. Март месец започ-
нахме и двата проек-
та. Подмяната на во-
допроводната мрежа 
завърши в началото на 
октомври, стойността 
на инвестицията е 5 
824 536лв. До края на 
месец септември пък 
беше приключило ас-
фалтирането на всич-
ките общо десет улици 
в шест населени места, 
на обща стойност 1 370 
363 лв. Става въпрос 
за асфалтирани улици 
с обща дължина 3033 
метра, с полагане на 
бордюри, без тротоар-
на настилка. И двата 
проекта са финанси-
рани от Програмата за 
развитие на селските 
райони. 

„НИЕ“: Работи-
хте ли по други про-
екти? 

Александър Алек-
сандров: През тази 
година приключихме 
и доста по-малки про-
екти. Един от тях е за 
обновяване на паркове 
и градини в три насе-
лени места на терито-
рията на общината – 
Бело поле, Ружинци и 
Дреновец. Стойността 
е 744 400 лв. Рекулти-
вирахме и старото об-
щинско сметище, което 
отново беше направено 
с безвъзмездна финан-
сова помощ в размер 
на малко над 112 хил. 
лв. Изградихме две 
спортни съоръжения, 
които са в дворовете 
на училищата в Бело 
поле и Ружинци. Става 
въпрос за спортни пло-
щадки, които завърши-
хме през пролетта на 
тази година. 96 716 лв. 
е стойността на двете 
съоръжения. 

Ако съберем стой-
ността на всички тези 
проекти, се получава 
значителна сума – над 
7 млн. лв. европейски 
средства, инвестирани 
за подобряване на ин-
фраструктурата в об-
щина Ружинци.

Реализирахме два 
проекта по ПУДООС. 
С единия кандидатства 
Община Ружинци – из-
граждане на екозона в 
село Ружинци. По про-
ект на Кметството Дре-
новец пък в населеното 
място беше изграден 
еко велопарк. Изпъл-
нението е от общински 
работници и добровол-
ци. 

Лошото е, че се 
забави изпращането 
на Плана за възстано-
вяване и устойчивост, 
на който се залагаха 
много надежди. През 
тази година стартира 
новият програмен пе-
риод на Европейския 
съюз, а оперативните 
програми още не са 
готови и общините не 
знаем какви проекти да 
подготвяме. За да има-
ме готови проекти, са 
необходими средства, 
така че ни е нужна яс-
нота къде да насочим 
ограничения финансов 
ресурс, с който раз-
полагаме. Макар че и 
към момента Община 
Ружинци има проектна 
готовност – имаме два 

разработени проекта 
за водопровод, както и 
проект за саниране и 
ремонт на училището в 
Ружинци. Само чакаме 
възможности за фи-
нансиране. Не успяхме 
през тази година да на-
правим проектиране за 
водопровод в Роглец, 
както и в един квартал 
на Дреновец. 

Вече четвърта го-
дина стоят неусвоени 
121 хил. лв. за Общия 
устройствен план на 
общината – той е изгот-
вен отдавна, но вървят 
съгласувания, които 
забавят окончателното 
му приемане. Получи-
хме ново писмо, с което 
срокът се удължава до 
края на 2022 година – 
парите ги има, но няма 
как да бъдат платени, 
докато Общият устрой-
ствен план не бъде 
приет от всички инсти-
туции, които трябва да 
го съгласуват. 

Ружинци е една от 
пилотните общини, в 
които е направена ци-
фровизация на кадас-
търа. Кадастралните 
карти на селата са пуб-
ликувани в Държавен 
вестник и предстои да 
влязат в сила. В крайна 
сметка това много ще 
улесни нашата работа, 
тъй като ще разполага-
ме и с цифров модел и 
много по-лесно ще мо-
жем да издаваме скици 
на гражданите. 

„НИЕ“: Успяхте ли 
да изпълните всички 
обекти, заложени в 
програмата за ка-
питалови разходи? 
Какво беше извърше-
но през годината?

Александър Алек-
сандров: Много неща 
бяха заложени през 
тази година. Сградата 
на общинска адми-
нистрация Ружинци 
е една от последните 
ремонтирани – остават 
довършителни работи. 
Ремонтирали сме по-
крива на бившия пан-
сион в село Ружинци 
за около 16 хил. лв. 
Преди няколко години 
беше направен части-
чен ремонт на покрива. 
По-късно когато реши-
хме бившата болница в 
Ружинци да бъде прео-
бразувана в център за 
настаняване от семеен 
тип и получихме сред-
ства за това с постано-
вление на Министерски 

съвет, се наложи да 
преместим хората, кои-
то до този момент полз-
ваха помещения там 
– двама лекари, двама 
зъболекари, изнесени 
структури на Бюрото 
по труда, на агенцията 
по социално подпома-
гане, на земеделие и 
гори. Всички тях пре-
местихме в сградата на 
бившия пансион, в коя-
то отскоро вече има и 
аптека. Оказа се обаче, 
че се образуват течове 
от покрива и решихме 
да го ремонтираме ос-
новно. 

Направихме вътре-
шен ремонт на сграда-
та на бившата здравна 
служба в Дражинци. 
Миналата година ре-
монтирахме и покри-
ва, както и санирахме 
сградата и поставихме 
дограма. Тази година 
направихме вътрешни 
ремонти – шпакловане 
и боядисване на стени, 
поставяне на ламинат в 
двете стаи, в които ще 
се преместят кметският 
наместник и сътрудни-
кът му. Тази сграда е 
на един етаж, а досе-
га Кметството беше в 
двуетажна сграда и на 
хората им беше много 
трудно да се качват по 
стълбите, особено по-
възрастните, които са 
преобладаващ процент 
от населението на се-
лото. 

Извършихме осно-
вен ремонт и на сграда-
та на Кметство Гюргич 
– там ремонтирахме 
покрива. Отворихме и 
още един вход, който е 
с рампа за инвалиди.

В момента тече 
ремонт на покрива на 
Кметството в Динково – 
там се подменят улуци-
те, като се подменят и 
летвите в най-засегна-
тите участъци. Използ-
ваме стари керемиди, 
които имаме на склад 
от други общински 
обекти. 

Основен ремонт и 
подмяна на покрива на 
Кметство Плешивец – и 
тук, подобно на сграда-
та на бившия пансион, 
става въпрос за напра-
ва на нов ламаринен 
покрив. Стойността е 
малко над 17 хил. лв.

Ремонтирахме ос-
новно жилищния блок 
9-те апартамента в 
село Дреновец 
за малко над 

Александър Александров: 

Изпращаме една изключително 
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180 хил. лв.– 
п о с т а в и х м е 
нова догра-
ма на цялата 

сграда, с изключение 
на един апартамент на 
първия етаж, който е на 
частен собственик. Ос-
вен това направихме 
вътрешен ремонт на 
един от апартаменти-
те и завършихме вече 
започнатия ремонт на 
друг апартамент. Така 
че имаме два изцяло 
ремонтирани апарта-
мента, които могат да 
бъдат отдавани под 
наем или да настанява-
ме там работници или 
пък представители на 
институции, които са по 
работа в Ружинци, как-
то и гости. 

Ремонтирахме и 
покрива на бившата 
здравна служба в село 
Бело поле – той беше 
много компромети-
ран, с изгнили летви 
и паднали керемиди. 
Подменихме гредите 
и летвите, като отново 
използвахме стари ке-
ремиди. Измазани са 
капаците и комините. В 
тази сграда раздаваме 
топъл обяд на потреби-
телите. 

В ритуалните зали 
в Дреновец и Ружинци, 
които са с огромни раз-
мери, сме направи пре-
гради с PVC дограма и 
междинна врата, така 
че около една трета от 
помещенията ще полз-
ваме за складове, а ос-
таналото пространство 
ще се използва както 
и досега за различни 
тържества.

В детската гради-
на в Черно поле беше 
направен също ремонт, 
включващ поставяне на 
дограма, шпакловане и 
боядисване на стени, 
малък ремонт беше на-
правен и в кухненския 
блок. Така за три-че-
тири години вътрешно 
тази сграда е изцяло 
преобразена. 

Извършихме ре-
монт на покрива на 
котелното и на кухнен-
ския блок на детската 
градина в Ружинци. 
Бяхме заложили сани-
ране на южната част 
на сградата – толкова 
средства можехме да 
заделим за тази годи-
на. Но в края на лятото 
се оказа, че по Нор-
вежката програма има 
възможност да се кан-
дидатства за саниране 

и енергийна ефектив-
ност на сгради – ние 
се спряхме на сградата 
на детската градина. 
Ако се реализира това 
проектно намерение, 
ще има една модерна 
сграда, каквато наши-
те деца заслужават. 
Наложи се да отде-
лим над 20 хил. лв. за 
проектиране, които 
прехвърлихме от други 
обекти, като проектът е 
за близо 1 млн. лв.

Ако не бъде одо-
брен проектът, тогава 
ще заделим средства 
за цялостно саниране 
на сградата. А и след 
като имаме готов про-
ект, ще можем да кан-
дидатстваме по други 
програми, ако се от-
крие в бъдеще такава 
възможност. 

Предстои вътрешен 
ремонт в Дома за стари 
хора в Дреновец на ВиК 
мрежата. Образуват 
се много течове – има 
много влага в стаите и 
предполагаме, че това 
е от спукани или коро-
зирали тръби. По тази 
причина ще бъде под-
менена ВиК инстала-
цията в едното крило. 
Това ще бъде направе-
но през зимата.

Закупихме клима-
тици за читалищата, 
за Кметството в Бело 
поле. 

В момента се из-
вършва основен ре-
монт на покрива на 
Читалище „Здравец“ в 
село Дреновец, както и 
се изгражда вътрешна 
тоалетна, стойността е 
над 12 хил. лв.

Приключва про-
цедурата за избор на 
изпълнител на първа 
позиция от проекта за 
ремонт на Читалище 
„Христо Ботев“ в село 
Дреновец, който е на 
обща стойност 550 хил. 
лв. Предвидено е са-
ниране, поставяне на 
нова дограма и обла-
городяване на площад-
чето пред сградата. 

В капиталовите 
средства имахме за-
ложени средства за 
ремонт на две откло-
нения от път III-114 – за 
Дражинци и Бело поле. 
До края на годината ще 
пуснем процедурата за 
избор на изпълнител и 
през следващата годи-
на ремонтите ще бъдат 
направени.

Официално през 
тази година завърши 

ремонтът на сградата 
на бившата болница, 
който е на стойност 
196 800 лв. – тя е изця-
ло санирана, вътре са 
положени ВиК инста-
лацията и ел. инстала-
цията. За това стигнаха 
парите, които държава-
та целево ни отпусна. 
През следващите годи-
ни поетапно ще правим 
останалите довърши-
телни ремонти, за да 
можем да кандидат-
стваме за разкриване 
на център за настаня-
ване от семеен тип.

Неочакван разход 
беше закупуването на 
котел за общинската 
администрация – в края 
на миналата година 
старият котел оконча-
телно стана неизполз-
ваем и се принудихме 
да вземем нов котел на 
пелети, което ни стру-
ва над 20 хил. лв. Така 
сградата на Общината 
вече се отоплява на 
пелети, както впрочем 
и повечето общински 
сгради. Единствено 
училищата в Ружинци 
и Бело поле все още се 
отопляват на въглища, 
а училището в Дрено-
вец е на нафта, като в 
бъдеще и те ще преми-
нат на друга форма на 
отопление. 

Предстои да заку-
пим маси и столове за 
ритуалните зали в Дре-
новец и Ружинци, на 
обща стойност над 12 
хил. лв.

Закупихме нови 
компютри за кабине-
тите, които ползват 
полицаите в Дреновец 
и Ружинци. Помеще-
нията са ремонтирани, 
обзавеждането също е 
ново. 

Голям обект, който 
се изпълняваше през 
годината, е изгражда-
нето на физкултурен 
салон на училището в 
Ружинци. Стойността е 
581 695 лв. – 500 хил. 
лв. са ни предоставе-
ни с постановление на 
Министерски съвет, 70 
хил. лв. са от бюджета 
на училището, а оста-
налите са от Общината. 
Строежът на сградата 
е приключен. Предстои 
вътре да се измажат 
стените, да се завър-
шат подовите повърх-
ности с теракот, както 
и да се положи настил-
ката на многофункцио-
налното игрище. Малко 
се забавиха нещата, 

успешна година
тъй като заради голям 
брой заболели работ-
ници фирмата-изпъл-
нител временно спря 
работа. Но срокът за 
изпълнение е до март 
2022 година, така че 
има достатъчно вре-
ме. В сградата има три 
тоалетни – за мъже, за 
жени, како и за инвали-
ди. Обособени са стаи 
за учителите, както и 
складови помещения 
за спортни пособия и 
уреди. 

В сумата, която 
посочих, не влиза обо-
рудването – то ще бъде 
закупено допълнител-
но и ще включва две 
футболни врати, мини-
мум два баскетболни 
коша, както и стойки за 
волейболна мрежа. 

Успяхме да заку-
пим автовишка, която 
ни е много полезна. В 
процедура сме за за-
купуване на автомобил 
за сметосъбиране и 
сметоизвозване, как-
то и на малък камион 
за извозване на шума, 
към който ще има ус-
тройство за миене на 
кофи и контейнери. 

За 20 хил. лв. успях-
ме да закупим и монти-
раме нови съоръжения 
в кътовете за отдих по 
селата. Вече втора по-
редна година Община-
та отделя по 20 хил. лв. 
собствени средства, 
за да облагородяваме 
населените места и да 
създаваме по-добри 
условия за живот там.  
Имаме предвидени 918 
хил. лв. за асфалтира-
не на улици по селата 
– 900 хил. лв. от поста-
новление на Министер-
ски съвет и 18 хил. лв. 
наши собствени сред-
ства. Забавихме се за-
ради провеждането на 
процедурите за избор 
на изпълнител. Може-
хме да започнем в края 
на ноември асфалти-
ране и да продължим 
през декември, но съм 
сигурен, че щяхме 
да бъдем критикува-
ни – макар практиката 
да показва, че и през 
декември може да се 
асфалтира, стига тем-
пературите да са над 7 
градуса. Но прецених-
ме, че е по-добре из-
пълнението да остане 
за догодина. 

„НИЕ“: Какви ще 
са приоритетите на 
общинската админи-
страция през след-
ващата година?

Александър Алек-
сандров: Изпращаме 
една изключително ус-

пешна година. Близо 
9 млн. лв. са капита-
ловите средства, ин-
вестирани в различни 
обекти – разбира се, 
в тази сума влизат и 
парите по европейски 
проекти.

Годината беше 
трудна в здравно от-
ношение. Но успяхме 
да използваме пролу-
ките, в които мерките 
не бяха толкова строги, 
за да проведем редица 
събори и мероприятия: 
кинофестивал през 
лятото, фолклорните 
фестивали в Ружинци 
и Гюргич, спортни със-
тезания, празник за де-
цата на 1 юни. 

Надявам се дого-
дина да продължим да 
надграждаме постиг-
натото. Да запазим из-
граденото. Надявам се 
да успеем да приведем 
в идеално състояние 
всички гробищни пар-
кове в общината – про-
блемни към момента 
са тези в Роглец, Бело 
поле и Плешивец, на 
останалите места мал-
ко по-малко успяхме да 
подобрим състоянието 
им. И през следващата 
година ще продължим 
с капиталови средства 
да ремонтираме об-
щински сгради – пла-
нираме ремонти на 
няколко стаи в бивша-
та болница, саниране 
на детската градина в 
Ружинци, ако не успе-
ем с проекта по Нор-
вежката програма. Ще 
ремонтираме кметския 
кабинет в село Пле-
шивец. Трябва да про-
ектираме водопроводи 
в Дреновец, Динково, 
Роглец и Черно поле, 
за което също ще за-
ложим средства. Пред-
виждаме и подобрява-
не на осветлението в 
парковете. Искаме да 
оградим гробищните 
паркове в Бело поле и 
Белоптичене. Ще сме-
ним основно покрива 
на сградата на общин-
ската администрация 
– всичко друго по сгра-
дата е ремонтирано, 
остава само покривът. 
Ще ремонтираме и 
клуба на пенсионера 
в село Ружинци – нов 
покрив и саниране на 
двете помещения, кои-
то се използват. 

Това са планове-
те, без на този етап да 
знаем какъв ще е раз-
мерът на капиталовите 
средства, които целево 
ще ни даде държава-
та и колко средства от 
собствени приходи ще 

имаме възможност да 
отделим. 

Основен приоритет 
е да задържим мла-
дите хора в община 
Ружинци – особено 
образованите млади 
хора. Съдействаме им 
да си намерят работа 
– било то в общинска-
та администрация, в 
образователната сис-
тема или в териториал-
ни структури. Именно 
с идеята да задържим 
младите хора отделя-
ме и толкова средства 
за културата, спорта и 
инфраструктурата, за 
кътовете за отдих.

Отвори врати цех 
за производство на 
пелети. Общината под-
помага всички, които 
желаят да инвестират 
тук. Продадохме една 
общинска сграда в Ру-
жинци – в нея в бъде-
ще ще се произвеждат 
гумени настилки. Има 
приета общинска на-
редба за насърчава-
не на инвестиции. Но 
по-голямата подкрепа, 
която Общината оказ-
ва на потенциални-
те инвеститори е, че 
много бързо изпълня-
ваме техните заявки, 
съдействаме всячески 
в процеса на реализи-
ране на инвестицията, 
помагаме за намира-
нето на необходимата 
работна ръка

„НИЕ“: Какви са 
очакванията Ви за 
2022 година?

Александър Алек-
сандров: Изминава-
щата година ми показа, 
че може би трябва да 
си правим по-крат-
косрочни планове и 
стратегии за развитие. 
След проведени три 
избора нищо като че 
ли не се промени, ос-
вен огромните разходи 
около провеждането 
им, загуба на много 
ценно време на всички 
нас, които бяхме анга-
жирани в организаци-
ята им. Явно наистина 
трябва да си правим 
краткосрочни планове, 
защото не знаем как-
во ще се случи, какви 
промени ще направи 
бъдещият нов кабинет. 
Надявам се, че ще по-
стигнат реформи, ко-
ито по една или друга 
причина не са били по 
силите на предишните 
управляващи. Но ис-
тината е, че не съм с 
големи очаквания, че 
нещо съществено ще 
се промени. 

Разговора води 
МАРИЯ Петрова
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пускащи страната 
превозни средства, 
като за укрития са 
използвани прагове, 
резервна гума, бро-
ня, хладилна чанта, 
както и фабрични 
кухини.

Автомобилът с 
най-много изграде-
ни тайници е спрян 
за проверка на 
29.11.2021 г., около 
09.00 часа. Освен 
водача в колата с 
българска регис-
трация пътуват 
още трима души. Те 
обяснили, че край-
ната им дестинация 
е Германия и пре-
возват личния си 
багаж, като нямат 
цигари извън лими-
тите за лична упо-
треба. При извър-
шената проверка 
обаче митническите 
служители устано-
вяват, че върху пре-
возното средство са 
направени множе-
ство манипулации, 
вследствие на кои-
то в праговете, под 
предните седалки и 
в задната броня са 
изградени тайници, 
от които са изва-
дени 18 200 къса 

цигари с български 
бандерол. Водачът 
обяснил, че тютю-
невите изделия са 
негови и ги пре-
нася за приятели 
в Германия, но не 
разполага с необхо-
димите документи. 
Цигарите са задър-
жани, а на наруши-
теля е съставен акт 
за нарушаване на 
акцизното законо-
дателство.

Стекове с цигари 
(общо 14 000 къса) 
са открити и при 
проверка на лек ав-
томобил с българска 
регистрация, извър-
шена на 04.12.2021 
г. Тютюневите изде-
лия били скрити във 
фабрични кухини, 
както и в хладилна 
чанта.

Още 19 000 къса 
митническите слу-
жители намират в 
тайник, изграден 
под резервната гума 
на друг автомобил, 
напускащ страната 
на 27.11.2021 г.

Всички тютюневи 
изделия са задър-
жани, а на водачите 
са съставени актове 
за установяване на 
административни 
нарушения.

Катастрофа на бул. „Панония“ във 
Видин заради отнето предимство

Посланикът на Испания и кметът на Монтана 
обсъдиха бъдещи проекти за сътрудничество

На ГКПП Дунав мост-Видин 
задържаха 73 840 къса 

цигари в тайници на 
четири автомобила 

Отнето предим-
ство е станало при-
чина за удар между 
два автомобила на 
бул. „Панония“ във 
Видин. От Областна-
та дирекция на МВР 
съобщиха подроб-
ност за инцидента, 
който е станал на 7 
декември, малко пре-
ди 13:00 часа в райо-
на на кръстовището 
между комплексите 
„Бонония“ и „Пано-
ния“. Лек автомобил 
„Ауди“, управляван 
от 41-годишен, изли-
за от комплекса през 
изход с пътен знак 
„стоп“ и пресичайки 
булеварда, отнема 
предимство на лек 
автомобил „Фолксва-

ген Голф“, шофиран 
от 77-годишен жител 
на областния град. 
Фолксвагенът се е 
блъснал в задната 
дясна част на аудито. 
Нанесени били мате-
риални щети по двете 
коли. 

Пострадал е 77-
годишният водач. 
Той е настанен във 
видинската болница 
с фрактура, без опас-
ност за живота. 

Тестовете за ал-
кохол и наркотици 
на двамата шофьори 
са отрицателни. По 
случая е образувано 
досъдебно производ-
ство.

Снимка: 
„Фейсбук“

Посланикът на 
Кралство Испания в 
Република България 
Алехандро Поланко 
Мата пристигна за 
втори път в Монта-
на за тази година. 
Поводът бе откри-
ването на докумен-
талната изложба 
„Дипломация през 
сърцата на два на-
рода“, посветена на 
11 0 - г о д и ш н и н а т а 
от установяването 
на  дипломатически 
отношения между 
България и Испания. 
Експозицията е под-
редена във фоайето 
на Регионална биб-
лиотека „Гео Милев“. 
Монтана е петият 
град в страната, къ-
дето тя се показва. 

Преди откриване-
то й испанският по-
сланик бе посрещнат 
от кмета на община-
та Златко Живков. 

„Има достатъч-
но основание тази 
изложба да гостува 
днес в Монтана. Тук 
се намират най-голе-
мите испански инвес-
титори в страната“, 
заяви кметът. „Двете 
фирми осигуряват 
работа на над 600 
души в града. Това 
е сътрудничество, 
което сме изграж-
дали, развивали и е 
изключително важно 
за нас. Разговаряхме 
с посланика за въз-
можностите, които 
можем да осъщест-
вим в съвместни ев-

ропейски проекти за 
интеграция на мал-
цинствата“, допълни 
още Живков.

„За нас е истин-
ско удоволствие 
да сме тук“, заяви 
посланик Поланко. 
„Освен икономиче-
ското сътрудничест-
во, ние доразвиваме 
нашите отношения 
като представяме 
тази изложба днес 
тук. Испания е една 
от първите стра-
ни, които признават 
Независимостта на 
България. От устано-
вяването на дипло-
матическите отно-
шения на 8 май 1910 
г. до днешни дни те 
имат изключително 
развитие в сферите 
на културата, препо-
даването на езика, 
сефарадската общ-

ност, политическия 
и икономическия об-
мен, но подемът им 
е след приемането 
на България в Евро-
пейския съюз“, посо-
чи дипломатът.

Документалната 
изложба е организи-
рана със съдействи-
ето на Държавната 
агенция „Архиви“ 
и Посолството на 
Кралство Испания в 
България. 

В Испания живе-
ят и работят над 125 
хиляди българи. В 
кралството има 44 
български недел-
ни училища, над 50 
български и смесени 
асоциации, 3 бъл-
гарски православни 
общини в областите 
Валенсия, Кастилия 
и Леон и Каталония.
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ИздаНИЕто не носи отговорност за достоверността на подадените за публикуване обяви

Издател: „Кей Инвестмънтс“ ЕООД
Авторът носи пълна отговорност за написаното.

Хонорари се изплащат само за поръчани материали.
Малки обяви се приемат на посочените e-mail и телефони

www.niebg.net    info@niebg.net  vestniknie.info@gmail.com
тел.: 0895 986 313, 0882 026 676

Актив Инвест Груп ЕООД 
търси да назначи строителни 

работници за различни обекти. 
Търсят се следните специалисти:

- Багерист
- Работници покриви
- Работници вътрешни и външни настилки
- Кофражисти
- Специалисти ВиК
- Шпакловчици
- Заварчици
- Общи работници

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

Дружеството предлага:
- Трудов договор и заплащане, обвър-

зано с постигнатите резултати, опит и ква-
лификация.

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

Скеле под наем  
+359 893 502 430

ПРОДАВА 
ИМОТИ

Продавам ре-

монтиран тристаен 

тухлен апартамент 

с площ 104 м2 в ж.к. 

„Бонония“, на пети 

(непоследен) етаж,  

с таванска стая (с 

тераса) и мазе, тел.: 

0878 864 985, 0899 

864 954

Продавам във 

Видин къщи и апар-

таменти и парцели в 

Западна и Южна про-

мишлена зона; тел.: 

0888 622 789

Продавам дву-

стайни панелни 

апартаменти: в ж.к. 

„Петко Каравелов“ и 

в ж.к. „Химик“, ет.3; 

тел.: 0878 864 985, 

0899 864 954

Продавам дву-

стаен панелен апар-

тамент в ж.к. “Химик” 

на трети етаж; тел.: 

094/600 399, 0887 

381 855

Продавам ремон-

тиран тристаен пане-

лен апартамент на 

ет.4, двустаен тухлен 

в ж.к. „Химик“ и гар-

сониера в ж к. „Баба 

Тонка“; тел.: 0878 864 

985, 0899 864 954

Продавам масив-

на едноетажна къща, 

с жилищна площ око-

ло 75 кв. м, находя-

ща се в централната 

част на гр. Видин, с 

дворно място 375 кв. 

м; тел.: 0877 151 848, 

0876 808 296

Продавам/Заме-

ням парцел, 521 кв. 

м, ж.к. “Крум Бъчва-

ров”, без посредник; 

тел.: 0876 099 585

Продавам панел-

на гарсониера в к-с 

„Химик“ на пети етаж 

и тухлена гарсоние-

ра 31м2 в к-с „Съеди-

нение“;   094/600 399, 

0887 381 855

Продавам ху-

бав тристаен тухлен 

апартамент с гледка 

към Дунав, ремон-

тиран и обзаведен; 

тел.: 0878 864 985, 

0899 864 954

Продавам изгод-

но голяма тухлена 

гарсониера в ж.к. 

“Химик”, 50 кв. м; 

тел.: 0888 259 935

Продавам трис-

тайни тухлени апар-

таменти в кв. „Кале-

то“  на етаж 4 и етаж 

5 на цена 35 000 

евро; тел.: 094/600 

399, 0887 381 855

Продавам дворно 

място 1200 кв. м, със 

стара къща и кладе-

нец, в гр. Дунавци; 

тел.: 0888 629 601

Продавам къща 

в село Новоселци, 

цена 4500 лв.; тел.: 

0898 803 419

Продавам самос-

тоятелни къщи в град 

Видин и в близките 

села – Капитановци, 

Иново, Рупци и др.; 

тел.: 0878 864 985, 

0899 864 954

Продавам зе-

меделска земя в 

землището на село 

Раброво, 7.5 дка, 

трета категория, об-

работваема, цена 

1000 лева; тел.: 0897 

942 438

Продавам самос-

тоятелни къщи до па-

зара и в к-с „Плиска“; 

тел.: 094/600 399, 

0887 381 855

Продавам двор-

но място в село По-

крайна, 900 кв. м; 

тел.: 0893 269 304 

Продавам дву-

стаен тухлен апар-

тамент в центъра и 

тристаен тухлен до 

площад „Ташкюприя“ 

– ет.2; тел.: 0878 864 

985, 0899 864 954

Продавам дву-

стайни тухлени 

апартаменти в ж.к. 

„Химик- ет. 5, ж.к. 

„Плиска“  - ет. 2 с га-

раж, к-с Бонония – ет. 

5; тел.: 094/600 399, 

0887 381 855

КУПУВА ИМОТИ 

Купувам обра-

ботваема земедел-

ска земя и дялове от 

ниви в община Ви-

дин, Брегово, Ново 

село, Грамада, Кула, 

Димово, Макреш, Ру-

жинци, Бойница. По-

мощ при изготвяне 

на документи. Без-
платни правни съве-

ти. Заплащане вед-

нага; тел.: 0878 864 

985, 0899 864 954

Купувам селски 

къщи в област Ви-

дин; тел.: 094/ 600 

481, 0899 823 840 

ДАВА 
ПОД НАЕМ 

Давам под наем 

офиси и магазини 

във Видин; тел.: 0888 

622 789

Давам под наем 

халета; тел.: 0888 

677 866

ТЪРСИ 
ПОД НАЕМ 

Продавам дър-

воделски машини – 

банциг, абрихт, дър-

воделски инвентар; 

тел.: 0882 096 555

Продавам/Заме-

ням немска перална 

машина, цена 520 

лв.; тел.: 0886 109 

417

Продавам банциг 

и борапарат; тел.: 

0884 850 159

РАЗНИ КУПУВА

Купувам пчелен 

мед от рапица и во-

сък; тел.: 0887 621 

540

РАБОТА

Търси се шофьор 

с кат. „C“ за четириос 

самосвал. Препоръ-

чително е да е с опит. 

За област Монтана и 

област Видин; тел. за 

връзка: 0898 594 794

Търся продавач 

на вестници; тел.: 

0879 168 048

УСЛУГИ

Ремонт на по-

криви, огради и дру-

ги строителни дей-

ности; тел.: 0892 700 

063

Уроци по англий-

ски език от частен 

учител; тел.: 0896 

294 434

Ремонт и продаж-

ба на хладилници и 

фризери; тел.: 0878 

236 392, Пепи
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7-годишният Давид Петков от Видин с 
първо място в международен конкурс

Читалището в Кула с коледни инициативи

Класическа Коледа със Симфониета - Видин

НЧ „Просвета-
1882“ гр. Кула по-
стоянно организира 
културни събития и 
конкурси, като на-
мира подходяща 
алтернатива на при-
съствените занима-
ния и клубни изяви – 
чрез възможностите 
на интернет и соци-
алните мрежи, спаз-
вайки наложените 
противоепидемични 
мерки. Поредната 
инициатива на чита-
лището е коледният 
конкурс за картичка 

и тематичен сувенир 
„Коледна магия“. 
Желаещите да взе-
мат участие, могат 
да представят твор-
бите си в читалище-
то до 20.12.2021 г., 
като няма ограниче-
ние на възрастта.

Макар краят на 
срока за събиране 
на конкурсните ма-
териали да е още 
далече, вече малки 
и големи са заяви-
ли своето желание 
за участие с пре-
красни уникално 

изработени експо-
нати. „Рестрикцията 
и ограниченията за 
физическо присъст-
вие в читалището на 
нашите верни прия-
тели от малката ни 
общност, не пречат 
на творческия хъс и 
вдъхновението им. 
Всеки от тях пуска на 
воля своето въобра-
жение и естетически 
потенциал, резул-
тат на което са вече 
богатите сбирки на 
читалището от твор-
бите на няколко кон-
курса и участия само 
за периода септем-
ври-декември 2021 
година“, отбеляза 
Силвия Христова, 
библиотекар при НЧ 
„Просвета – 1882“.

„С удоволствие 
и професионална 
гордост можем да 
заявим, че Коледна-
та магия ще се осъ-
ществи чрез жажда-

та за творчество и 
изява, защото чрез 
творчество се откро-

ява стремежът към 
добро и красота- в 
сърцата, умовете и 

думите на всеки от 
нас“, сподели още 
Христова.

С ед е м год и ш -
ният Давид Петков 
от град Видин е с 
призово класиране 
от международния 
конкурс „С очите си 
видях бедата“. Въз-
питаникът на Детска 
градина „Арабела” 
е спечелил първо 
място във възрас-
това група 7-10 
години, категория 
„Деца и ученици от 
всички общообра-
зователни училища и 
центровете за подкрепа на ли-
чностно развитие в системата 
на предучилищното и училищно 
образование”.

В поредното издание на меж-

дународния конкурс 
за детска рисунка 
„С очите си видях 
бедата“ са получени 
стотици детски ри-
сунки от България, 
Индия и Индонезия. 
Журито в състав 
Валери Василев от 
Националната худо-
жествена академия, 
Добрил Андреев 
от Националното 
училище за изящ-
ни изкуства „Илия 

Петров“, Милена 
Владкова от Национален дворец 
на децата и служители от сек-
тор ПД в ГДПБЗН са определили 
32-мата победители от над 400 
участници.

Този година празнич-
ните събития на  Симфо-
ниета – Видин преминават 
под надслов „Класическа 
Коледа“. Освен концерти-
те, които предстоят на 13, 
16 и 21 декември, от еки-
па на института са подгот-
вили и фото-изненади за 
всички зрители.

На 13 декември е 
първият концерт за този 
месец – „Коледно въл-
шебство“ с диригент Ле-
вон Манукян и специални 
гости Валерий Георгиев 
(тенор) и Хасмик Харутю-
нян (сопран). В програма-
та са включени популярни 
арии и дуети из опери на 
Джузепе Верди и Джа-
комо Пучини, музика от 
композиторите Франче-
ско Сартори и Джулиано 
Качини, както и любими 
коледни песни.

На 16 декември след-
ва едно заглавие, което 
предизвиква интерес на-
всякъде, където е поста-
вяно – „Риголето“. Видин-
ската публика ще може 
да чуе концертно изпъл-
нение на едно от най-по-
пулярните произведения 
на Джузепе Верди под 
диригентството на Стаси 
Фомалгаут. Тя е гост на 
Симфониета – Видин за 
трети път в рамките на 
две години, а съвместните 
проекти с нея стават все 
по-амбициозни. Солисти 
в „Риголето“ са цяло съз-

вездие оперни таланти - 
Ирина Жекова (Джилда), 
Пламен Димитров (Риго-
лето), Валерий Георгиев 
(Херцогът на Мантуа), Лю-
бомир Байчински (Спара-
фучил, Монтероне), Мар-
тин Димитриевски (Граф 
Чепрано), Иван Христов 
(Борса), Весела Янева 
(Мадалена), Елеонора 
Джоджоска (Графиня Че-
прано, Джована, Паж). 

Празничната концер-
тна програма завършва 
на 21 декември. Маестро 
Максим Ешкенази, с ко-
гото видинската публика 
тази година се среща ня-
колко пъти по повод едни 
от най-знаковите събития 
на Симфониета – Видин, 
застава на диригентския 
пулт. Изненада за публи-
ката ще поднесе клуб за 
спортни танци „Ogosta 
Dance“ – Монтана!

Инициативата „Кла-
сическа Коледа“ обръща 
специално внимание на 
фотоархива на Симфо-
ниета – Видин от послед-
ните две години, когато 
почти всеки концерт е до-
кументиран с прекрасни 
кадри. Снимките, дело на 
младия фотограф Евгени 
Евгениев, са използва-
ни са лимитирана серия 
празнични картички, кои-
то от Симфониета – Ви-
дин ще подарят на всеки, 
посетил празничните кон-
церти този месец. Наред с 

това във фоайето на зала 
„Филхармония“ ще бъде 
открита малка изложба 
с фотографии отново на 
същия автор, с която кул-
турният институт просле-
дява най-емблематични-
те си концерти и гости за 
последните години. 

Изложбата ще бъде 
открита на 13 декември, в 
17:00 ч., непосредствено 
преди концерта „Коледно 
вълшебство“, когато все-
ки ще може да се запоз-
нае лично с фотографа 
Евгени Евгениев и мла-
дият графичен дизайнер 
Кристиана Георгиева, 
която оформя коледните 
картички и създава ново-
то лого на Симфониета 
– Видин. 

Всички концерти са с 
начало 18:00 ч., а билети 
могат да се закупят пред-
варително в Мол Видин 
или Симфониета – Видин 
– ул. „Градинска“ 4. В зала-
та се допускат зрители със 
зелен сертификат: вакси-
нирани срещу COVID-19, 
преболедували и диагно-
стицирани с COVID-19, 
притежаващи отрицате-
лен тест за COVID-19 - 
бърз антигенен (валиден 
48 часа след издаването) 
му или PCR (валиден 72 
часа след изадаването 
му), притежаващи серти-
фикат за антитела


