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Уважаеми съграж-
дани, жители на 

Видинска област, 
приятели, 

В навечерието на Коледните и Нового-
дишни празници, имаме удоволствието да 
отправим към Вас нашите най-сърдечни 
пожелания . 

Годината, която ще изпратим, не беше 
лека и ни изправи пред нови предизвика-
телства. Вярваме, че трудностите ни обе-
диниха, дадоха ни нова сила и заряд да 
продължим да работим заедно за своя ро-
ден дом и край. 

В навечерието на светлите християн-
ски празници, изказваме нашата благодар-
ност за огромната подкрепа, за доверието, 
за топлите думи, които получихме от Вас 
през отминаващата година. Вие ни давате 
още по-голяма увереност, че само единни 
и сплотени можем да преодолеем трудно-
стите и да вложим още повече усилия в 
действията си за един по-добър живот за 
всички нас.
Бъдете здрави! Нека Новата годи-
на да влезе в домовете Ви с много 
късмет, радост и светли чувства. 
Весела Коледа! Здрава, мирна и 

щастлива да е Новата година!
Областно ръководство 

на ПП ГЕРБ-Видин 

Уважаеми 
жители на об-

ласт Видин, 
В навечери-

ето сме на свет-
лия християнски 

празник Рождество Христово и 
настъпването на Новата година. 

Изпращаме трудна и 
изпълнена с пре-
дизвикателства 
2021 година, но 
вярвам, че във 
всеки един от нас 
живее надеждата, 
която ни дава ку-
раж да продължим 
напред по-силни и 
уверени в себе си.

Пожелавам Ви крепко здраве и дълго-
летие, повече лични победи и споделени 
моменти с близките за Вас хора. Винаги 
бъдете заобиколени от добри приятели, на 
които можете да разчитате и в добро, и в 
лошо.

Нека посрещнем 2022 година по-от-
говорни и по-солидарни, за да можем да 
запазим красотата в отношенията между 
хората.

Светло Рождество Христово!

Уважае-
ми жители 
на Община 

Видин,
Отминава 

още една годи-
на, в която всяко се-
мейство трябваше да 
се изправи пред сериозните предизвика-
телства в борбата с ковид пандемията. 
И всеки от нас да осъзнае, че подкрепа-
та, милосърдието, грижата и любовта 
са тези скъпоценности, благодарение 
на които човечеството и светът оцеля-
ват. 

За да имаме мечти, за да вървим напред, да 
надграждаме постигнатото за нашия прекрасен 
старопрестолен Видин и го превръщаме в ис-
тински уютен дом за децата си, трябва да прео-
долеем различията и създаваме заедно. Това е 
единственият път, по който ще извлечем поука 
и ще стигнем до правилните решения.

Нека през светлите дни, когато празну-
ваме Рождество Христово, грее надежда, 
а хубавите очаквания да изпълнят душите 
Ви. Пожелавам от сърце да сте здрави, ус-
пешни, обградени с обич и топлина!
Весела Коледа, щедра и бла-
гословена Нова 2022 година!

Д-р Цветан Ценков
Кмет на Община Видин 

Уважаеми жители на община Видин,
Сърдечно Ви поздравявам с настъпва-

щите Коледни и Новогодишни празници!
Изпращаме една трудна година, която ни из-

прави пред много предизвикателства, но и ни на-
учи на смирение и мъдрост. Нека в Новата 2022 

година отнесем поуките, за да бъдем по-грижовни стопани 
на нашия общ дом община Видин! И да работим заедно в името на по-до-
брото бъдеще за нашите деца и внуци!

Пожелавам вълшебството на Коледа да донесе във всеки ви-
дински дом уют и топлина! 
А Новата 2022 година да 
бъде здрава, щастлива и 
по-успешна за всички нас 
и за нашата община!
Весели, светли и бла-
гословени празници!

Генади Велков
Председател на ОбС 

– Видин

Община Видин: Заплашва ни финансова 
санкция в значителен размер заради 

негласувано в ОбС предложение
Четете на стр. 2

Данъците и таксите във 
Видин няма да се вдигат

Четете на стр. 2

Видин и Калафат ще си 
сътрудничат в сферата на 

здравеопазването
Четете на стр. 4

Мирна и 
благодатна 

Нова година!
С уважение,

ОГНЯН АСЕНОВ
Областен 

управител на 
област 
Видин



2бр. 48 понеделник -  неделя  20 декември 2021 г. - 10 януари 2022 г.

Данъците и таксите във Видин няма да се вдигат

Община Видин: 

Заплашва ни финансова санкция в значителен размер заради негласувано в ОбС предложение

Няма да има уве-
личение в размера 
на данъците, таксите 
и цените на услугите 
в община Видин. На 
проведеното на 13 
декември заседание 
на Общинския съвет 
така и не се стигна до 
разискване и гласу-
ване на предложени-
ята за повишаване на 
местните налози (да-
нък недвижими имоти 
и данък МПС), на так-
са смет и на цените 
на административни 
услуги. Още при об-
съждането на днев-
ния ред беше напра-
вено предложение за 
отпадане на въпрос-
ните предложения, 

което мнозинството 
от съветниците под-
крепиха.

Същата съдба 
сполетя и още едно 
предложение, с което 
се искаше съгласи-
ето на съветниците 
Общината да изтег-
ли кредит от Фонд 
„ФЛАГ“, за  бъде окон-
чателно разплатено 
дължимото на изпъл-
нителите на втория 
етап от строежа на 
пречиствателната 
станция за отпадъчни 
води на град Видин.

И на това заседа-
ние не се мина без 
словесни престрел-
ки, а от двете страни 
на метафоричната 

барикада застанаха 
настоящият кмет д-р 
Цветан Ценков и 
предшественикът му 
Огнян Ценков, от ко-
гото всъщност дойде 
искането за отпадане 
на четирите предло-
жения. Общинският 
съветник заяви, че е 
нецелесъобразно да 
се повишават данъ-
ците и таксите в на-
стоящата тежка ико-
номическа и здравна 
криза, както и изрази 
мнение, че предло-
женията са незаконо-
съобразни, тъй като 
общественото обсъж-
дане не е проведено 
реално.

Изказването му 
предизвика кметът 
д-р Ценков също да 
вземе думата и да 
се обърне към пред-
шественика си с ду-
мите: „Вие поставяте 
въпроса за Пречис-
твателната станция! 
Каква наглост, какво 
безочие! Не стига че 
по първия програмен 
период кметът пре-
ди Вас е натрупал 

шест милиона лева 
задължения, но Вие 
сте позволили Опера-
тивната програма да 
ни наложи още една 
санкция от три мили-
она и половина“.

Д-р Ценков на-
помни, че повече от 
десет години разме-
рът на такса смет и 
на данъците не е по-
вишаван, в резултат 
на което са трупани 
дългове. Градоначал-
никът отбеляза, че 
всички спекулират с 
процентното увели-
чение на размера на 
налозите, но никой не 
казва, че например 
по селата това озна-
чава буквално някол-
ко стотинки на месец. 
И посочи, че пред Об-
щината има два пътя: 
или да продължи да 
се трупа дълг, или да 
бъдат актуализирани 
данъците и таксите, 
което би дало въз-
можност на админи-
страцията да функци-
онира нормално.

В крайна сметка 
при гласуването на 

дневния ред отпа-
дането на четирите 
предложения стана 
факт. Този развой, 
поне по отношение 
на увеличението на 
налозите, не е нео-
чакван. Ден по-рано 
беше обявено, че 
съветниците от ГЕРБ 
единодушно са ре-
шили, че няма да 
подкрепят предложе-
нията за повишаване 
на местните данъци 
и такси и на цените 
на услугите. Подобна 
позиция изразиха и 
представителите на 
БСП в местния пар-
ламент. Двете групи 
внесоха и деклара-
ции, с които заявиха 
тези си позиции.

Като цяло засе-
данието на ОбС при-
ключи за по-малко от 
два часа. Съветници-
те гласуваха да бъде 
захранена банкова 
извънбюджетна смет-
ка по проект „Рестав-
рация и адаптация 
на Синагога Видин в 
туристически обект 
Културен център „Жул 
Паскин“. Бяха взети и 
решения за провеж-
дане на публични 
търгове за отдаване 
под наем на общин-
ски терени, както и за 
одобряване на про-
екти за изменение на 
Общия устройствен 
план на град Видин. 

Финансова санк-
ция за Община Ви-
дин в значителен 
размер – това може 
да е последицата 
от решението на 
част от общинските 
съветници да гла-
суват да отпадне 
от дневния ред на 
проведеното на 13 
декември заседа-
ние предложението, 
което предвиждаше 
осигуряване на не-
обходимите сред-
ства за окончателно 
разплащане по про-
ект „Доизграждане 
на Пречиствателна 
станция за отпадъч-
ни води – гр. Видин 
– Втора фаза“. Това 
се заявява в раз-
пространено до ме-
диите съобщение от 
Община Видин.

В позицията на 
местната инсти-
туция се посочва 
още: „Искането за 
отпадане на тази 

точка дойде от 
общинския съ-
ветник Огнян 
Ценков, през 
чийто ман-
дат като кмет 
(2015 – 2019 г.) 
се изпълнява 
втората фаза 
на проекта за  
Пречиствател-
ната станция. 
Заради допус-
нати тогава 
нарушения Уп-
р а в л я в а щ и я т 
орган веднъж 
вече е наложил фи-
нансова корекция в 
размер на 3,3 млн. 
лв., която в момента 
Община Видин об-
жалва. Така общият 
размер на наложе-
ните санкции по вре-
ме на двете фази на 
проекта надхвърля 
10 млн. лв. Ако до 
края на годината не 
бъдат осигурени 1 
680 072 лв. за окон-
чателно разплащане 

към фирмите-изпъл-
нители и приключва-
не на дейностите по 
сключения договор 
за безвъзмездна 
финансова помощ, 
Общината я очаква 
още една финан-
сова корекция за 
минимум 1 680 072 
лв.“

От администра-
цията на кмета д-р 
Цветан Ценков до-
пълват, че тъй като 
към момента Общи-

ната не разполага с 
необходимата сума, 
са били проведени 
разговори с Фонд 
„ФЛАГ“ и получе-
но одобрение за 
кредит с период на 
погасяване 12 ме-
сеца. Използването 
на подобно мостово 
финансиране е нор-
мална практика при 
изпълнението на 
проекти. За да полу-
чи Общината сред-
ствата, се е чакало 

само решението 
на ОбС. 

П р е д с т о и 
предложението 
отново да бъде 
внесено за гла-
суване на след-
ващо заседание 
на Общинския 
съвет, съобща-
ват още от Об-
щината.

От мест-
ната институ-
ция обясняват 
и какви ще са 

последиците от 
отказа да бъде при-
ето увеличение на 
местните данъци. А 
именно:

- През 2022 
година Общината 
няма да закупи нови 
контейнери за смет 
с датчици;

- Към 2023 
година Видин ще е 
от малкото общини, 
които няма да са го-
тови за новия начин 
на сметоотчитане 

(на принципа – за-
мърсителят плаща);

- Ще има по-
малко пари за чис-
тота и озеленяване;

- П о р а д и 
липсата на текущи 
средства и покач-
ващите се цени на 
ел. енергията, ще се 
наложи въвеждане-
то на режим на тока 
(улично осветление 
и общински обекти);

- През след-
ващия програмен 
период Община Ви-
дин няма да изпъл-
нява европроекти 
поради липса на 
средства – финан-
сирането ще става 
по нови правила, 
при които половина-
та от стойността на 
проекта ще е без-
възмездна помощ, 
а другата ще трябва 
да се осигурява от 
общинския бюджет.
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Заместник-председателят на парламента Росица 
Кирова учредява стипендии за талантливи ученици

Кметът на Ружинци Александър Александров: 

Ситуацията с COVID-19 e много сериозна, затова и грижите, които полагаме за хората, са големи

Възпитаник на ППМГ – Видин е втори в България 
на националното многоезично състезание

Заместник-пред-
седателят на парла-
мента Росица Кирова 
учредява стипендии за 
талантливи ученици от 
гимназиите във Видин, 
съобщава пресцен-
търът на Народното 
събрание, цитиран от 
БТА.

„Стипендиите „Из-
следователи на знани-
ето“ ще бъдат връчва-
ни на трима ученици, 
които са сред най-до-
бре представилите се 
на национално ниво. 
Избрах три области на 
познанието – българ-

ски език и литература, 
защото българският 
език е изворът на на-
шата идентичност; 
чужди езици – защото 
знанието на чужд език 
отваря врати към света 
и математика, защото 
това е универсалният 
език, независимо къде 
си роден“, е обяснила 
тя, цитирана в инфор-
мацията.

В навечерието на 
един от най-светлите 
християнски празници 
– Рождество Христо-
во, нека има пламък 
на надежда за тези 

деца, които въпреки 
изтощителните две го-
дини на пандемия, не 
се отказаха да бъдат 
упорити и да бъдат 
лидери на знанието, 
е казала още Кирова. 
По думите й, въпреки 
необичайните условия 
на подготовка, млади-
те таланти на Видин са 
доказали в редица на-
ционални състезания 
своя потенциал.

Стипендиите ще 
са годишни, в размер 
на 500 лв. Връчването 
на финансовите поощ-
рения ще бъде в края 

на учебната година, 
когато състезанията 
са приключили и ре-

гионалните власти по 
образованието във 
Видин могат да пред-

ставят номинациите за 
награди.

Ново призово мяс-
то постигна възпитани-
кът на Профилираната 
природо-математиче-
ска гимназия „Екзарх 
Антим I“ Радослав 
Попов. Талантът се 
класира на воро място 
на Националния кръг 
на Националното мно-
гоезично състезание 
(с английски и немски 
език).

Състезанието е за всички 
ученици, изучаващи английски, 
немски, френски, испански, ита-
лиански и руски език като първи 
или втори чужд език в задължи-

телна подготовка в 
училище. Провежда 
се в една възрасто-
ва група за ученици 
от ХІ клас върху три 
основни компетент-
ности – слушане с 
разбиране, четене с 
разбиране и създа-
ване на текст. Инте-
ресното е, че тексто-

вете за слушане и за 
четене са на изучавания първи 
чужд език, а създаването на тек-
стовете е на изучавания втори 
чужд език, което прави постиже-
нието на видинския математик 
уникално.

Още от началото 
на епидемията от 
COVID-19 в Ружин-
ци вземат всички 
възможни предпаз-
ни мерки, разказа 
за вестник „НИЕ“ 
кметът на общината 
Александър Алек-
сандров. Той под-
черта, че основната 
цел е да се запази 
здравето на хората, 
заради което и не-
отдавна Общината 
закупи устройства 
за пречистване на 
въздуха. „Осигурени 
са такива за всеки 
един кабинет, както 
и за всички детски 
градини. Тези ус-

тройства ще осигу-
рят по-безопасна 
среда в администра-
цията, където с ко-
легите работим, а 
бих казал, че и пре-
минава голяма част 
от живота ни, тъй 
като сме тук по 8-9 
часа на ден“, поясни 
Александров.

Допълни, че учи-
лищата още преди 
това са се снаб-
дили с устройства 
за пречистване на 
въздуха. „Със сред-
ствата, предоставе-
ни от държавата за 
справяне с епиде-
мичната ситуация, 
назначиха здравни 

и социални меди-
атори, които много 
помагат“, разказа 
ружинският кмет. 
Допълни, че доско-
ро в две от учили-
щата – в Бело поле 
и в Ружинци, нямало 
вътрешни тоалетни, 
но такива вече са 
изградени, с което 
са подобрени сани-
тарно -хи гиенните 
условия в учебните 
заведения. 

Подсигурени са 
предпазни средства 
за всички служите-
ли. „В коридорите 
на сградата на Об-
щината постави-
хме два сензорни 

диспенсера за де-
зинфектант, поста-
вили сме и сензор-
ни диспенсери за 
сапун в тоалетните. 
Дръжки на врати, 
парапети и други 
подобни повърхно-
сти се почистват 
редовно“, обясни 
кметът на Ружин-
ци. „Ограничаваме 
достъпа на хора до 
сградата на общин-
ската администра-
ция – повечето ус-
луги извършваме на 
първия етаж, макар 
че не спираме хо-
рата при необходи-
мост да се качват в 
кабинетите на слу-
жителите“, допълни 
Александров. 

Разказа, че по-
край изборите била 
наета и фирма, 
която извършила 
дезинфекция на 
изборните помеще-
ния, а след това на-
правила еднократна 
дезинфекция и на 
всички общински 
сгради. „През из-
миналите месеци 
една голяма част от 
общинската адми-
нистрация преболе-
дувахме коронави-
руса. Една част от 
нас са ваксинира-
ни – аз бях един от 
първите, направили 
това“, обясни кме-
тът на община Ру-
жинци. 

Той подчерта, че 

и при тази сложна 
ситуация е продъл-
жило предоставя-
нето на социални 
услуги като „Топъл 
обяд“, „Патронажна 
грижа +“ и други. 

„През последни-
те месеци десетки 
случаи на коронави-
рус имаше сред на-
селението на общи-
ната. За съжаление, 
доста хора почина-
ха. Това показва, 

че нещата са много 
сериозни, затова и 
грижите, които по-
лагаме за хората, са 
големи. Няма да го-
воря за размера на 
разходваните сред-
ства, защото пари-
те са без значение 
– човешкият живот 
е най-ценното“, ка-
тегоричен е кметът 
Александров. 
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Видин и Калафат ще си сътрудничат в сферата на здравеопазването

В Спортна зала „Фестивална“ 
се извършват ремонтни дейности

Приключил е ремонтът на покривите 
на общински жилища във Видин

Извършват се 
ремонтни работи в 
един от най-големи-
те и най-посещава-
ни спортни обекти 
във Видин – Спортна 
зала „Фестовална“. 
От Общината съоб-
щиха, че в момента 
се обновява настил-
ката (циклене, раз-
чертаване и лаки-
ране на игрището), 
което не е правено 
от много години, из-
вършва се и ремонт 
на вътрешни стени. 
Средствата за тази 
цел са от капитало-
вата програма на 
Общината за 2021 г. 

От местната 
институция напом-
нят, че от началото 
на мандата това е 
пореден ремонт в 
Спортна зала „Фе-
стивална“. През 
месец декември ми-
налата година бяха 
подменени старите 
дървени пейки със 
седалки, отговаря-
щи на изискванията 
за такъв вид съо-
ръжение, като бяха 
обособени 670 ин-
дивидуални места. 
Монтирано бе и ново 
енергоспестяващо 
LED осветление. 

Меморандум за 
сътрудничество при 
предоставянето на 
медицинска дейност 
на населението на 
Видин и Калафат 
беше подписан днес 
от кметовете на двете 
общини – д-р Цветан 
Ценков и Дорел Миту-
лецу и от директорите 
на МБАЛ „Света Пет-
ка“ д-р Ивета Найде-
нова и на Общинска 
болница – Калафат 
д-р Ницъ Дорин Сте-
лиан. С документа се 
заявява намерение-
то на подписалите го 
страни да обединят 
усилия за предоста-
вянето на медицинска 
помощ за население-
то в трансграничния 
регион съобразно 
най-високите меди-
цински стандарти. 

„Днес подписваме 
меморандум между 
общините Видин и 
Калафат и болници-
те в двата града за 
взаимна подкрепа в 
полза на здравето на 
жителите на двата 
региона. Вярвам, че 
това ще даде огромен 
шанс на нашите съ-
граждани от Видин и 
на хората в Калафат 
да получат достъп 
до още по-качестве-
но здравеопазване“, 
заяви в началото на 
събитието видински-
ят кмет. 

Колегата му от Ка-

лафат изрази задо-
волство, че партньор-
ството между двете 
общини преминава от 
думи в реални дейст-
вия. „Със започване-
то на мандата на г-н 
Ценков като кмет на 
Видин и на моя ман-
дат като кмет на Кала-
фат започнахме едно 
много по-тясно съ-
трудничество. Първи-
те резултати се виж-
дат днес. Смятам, че 
това сътрудничество 
няма да е единствено 
в сферата на здраве-
опазването“, подчер-
та Дорел Митулецу. 

След встъпител-
ните думи на двама-
та градоначалници, 
заместник - кметът 
на община Видин 
Борислава Борисо-
ва и директорът на 
Общинска болница 
– Калафат д-р Ницъ 
Дорин Стелиан за-
познаха представите-
лите на медиите със 
съдържанието на ме-
морандума. В неговия 
предмет е записано, 
че страните деклари-
рат: своя ангажимент 
да обединят усилия 
за предоставянето на 
спешна медицинска 
помощ; подкрепата 
си по отношение из-
вършването на меди-
цинско-диагностична 
дейност; подкрепата 
си по отношение на 
осъществяването на 

лечебна дейност в 
болничните заведе-
ния; подкрепата си 
за обмен на лека-
ри-специалисти при 
осъществяване на 
лечебна, диагностич-
но-консултативна и 
оперативна дейност 
в лечебните заведе-
ния; намерението си 
за съвместни усилия 
в борбата с COVID 
пандемията чрез съв-
местни практики на 
лечение на заболели 
от COVID-19.

В документа се 
посочва още, че 
след подписването 
страните ще пред-
приемат последващи 
действия, съобразно 
българското и ру-
мънското законода-
телство, за реализи-
рането предмета на 
меморандума, чрез 
подписване на спо-
разумения за съв-

местна дейност. Това 
потвърди и кметът на 
Калафат, който, в от-
говор на журналисти-
чески въпрос, заяви, 
че тепърва има доста 
технически и юриди-
чески подробности, 
които трябва да бъ-
дат изчистени. 

Д-р Ценков и До-
рел Митулецу спо-
делиха, че по тяхна 
информация това е 
първи по рода си ме-
морандум в сферата 
на здравеопазване-
то между общини от 
България и Румъния.

Ситуацията с 
COVID-19 е само ка-
тализаторът на се-
гашните процеси, за-
щото проблемите на 
двете болници, вклю-
чително недостига на 
специалисти, не са от 
сега, подчерта видин-
ският градоначалник. 
„Идеята е всички те-

хни случаи, при които 
се налага инвазивна 
диагностика, тя да 
бъде правена във 
Видин. Всичко, кое-
то касае урологията, 
да отива в Калафат“, 
даде като пример д-р 
Ценков. „Надявам се 
тази колаборация в 
бъдеще да прерасне 
и в обмяна на кадри“, 
допълни той.

Директорът на 
Общинската болни-
ца в Калафат от своя 
страна разказа, че 
през октомври и но-
ември са имали по 
70 пациенти на ден с 
COVID-19, като за де-
кември ситуацията се 
подобрява и броят на 
хоспитализираните е 
спаднал значително. 

Той посочи обаче, 
че с колегите му се 
подготвят да посрещ-
нат петата поредна 
епидемична вълна. 
„Ще обсъдим нашите 
добри практики и ва-
шите добри практики. 
По време на пика на 
пандемията специа-
листите не стигаха, 
поради което препра-
щахме пациенти в 
други болници, които 
осигуряваха най-до-
бро лечение. Докол-
кото знам подобни 
ситуации са възник-
вали и при колегите 

във Видин. Но поне-
же сме изключително 
близко, ако в бъдеще 
възникнат подобни 
ситуации, можем да 
сме си полезни един 
на друг. Резултатите 
ще са много по-добри 
за пациентите“, заяви 
д-р Ницъ Дорин Сте-
лиан.

Директорът на 
видинската болница 
д-р Ивета Найденова 
посочи, че преди дни 
е имала възможност 
да се срещне с коле-
гите си от Калафат, 
както и да разгледа 
Общинската болница 
и е останала с чудес-
ни впечатления от 
добрата организация 
на работа. Тя изрази 
радост, че сега пред-
ставителите на кала-
фатската болница ще 
имат възможност да 
посетят МБАЛ „Све-
та Петка“ и да се за-
познаят със своите 
колеги от Видин. „На-
дявам се занапред 
да се срещаме чес-
то и да си помагаме, 
да работим заедно. 
Катализатор за това 
сътрудничество са 
кметовете на Видин и 
Калафат, но работата 
ни чака нас“, заяви 
д-р Найденова. 

Вече е отстранен 
проблемът с посто-
янните течове, от 
които се оплакваха 
живущите в общин-
ските жилища в ж.к. 
„Гео Милев“ и ж.к. 
„Строител“. От Об-
щина Видин съоб-
щиха, че заместник-

кметът на Община 
Видин Светослав 
Скорчев се е срещ-
нал и разговарял с 
част от тях. Хората 
са споделили, че са 
доволни от напра-
веното и сега могат 
спокойно да по-
срещнат зимата.

И з в ъ р ш е н и я т 
ремонт е на стой-
ност 173 686 лв. с 
ДДС, като средства-
та бяха осигурени 
с приетата от Об-
щинския съвет през 
септември промяна 
в Поименния списък 
за капиталови раз-
ходи на Общината. 
Дейностите по обект 
„Основен ремонт по-
криви на общински 
жилища в ж.к. „Гео 
Милев“ и ж.к. „Стро-
ител“ – град Видин“ 
включват поставяне 
на плоскости от го-
фрирана ламарина, 
под която е изграде-
на изцяло нова дър-
вена конструкция, 

обясни заместник-
кметът. 

„Бяха се появи-
ли дребни течове 
след първия дъжд, 
но още на следва-
щия ден работници 
от фирмата изпъл-
нител отстраниха 
тези забележки. На-
дявам се в бъдеще 
да няма проблеми“, 
е казал Скорчев. 
Той е подчертал, че 
гаранционният срок 
на новите покриви 
е 5 години, съглас-
но Наредба 2 от 
31.07.2003 г. за ми-
нималните гаранци-
онни срокове в Ре-
публика България.
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Уважаеми жители на 
община Чупрене,

за мен е радост да Ви поздравя с 
наближаващите празници! Рождество Христово 
е символ на новото начало, на живота, на любо-
вта към ближния, а Нова година въплъщава надеждите на всеки 
от нас, че лошото остава зад гърба ни, а пред нас се разкриват 
много нови възможности. Затова нека посрещнем тези светли 
празници с радостни сърца, заобиколени от роднини и приятели, 
изпълнени с оптимизъм и вяра в доброто!

Пожелавам Ви вълшебството на Коледа да остане с Вас 
през цялата 2022 година! И нека тя да е спорна и благодат-
на, здрава и щастлива, изпълнена с успехи и постижения!
Весела Коледа! Честита Нова 2022 година!

Анжело Добричов 
Кмет на община Чупрене

Скъпи жители на община 
Грамада,

В навечерието на светлите зимни празници 
Ви пожелавам искрящи емоции и щастливи пре-
живявания с хората, които цените и носите в сърцето си. Бъ-
дете заобиколени от топлина и светлина, дарени с усмивки и 
любов. 

Нека Коледният дух разпали в сърцата ни стремеж 
към добро и разбирателство! Нека настъпващата 2022 
година ни дари със здраве, берекет, лично благоден-
ствие и сили за ползотворни дела! 

Весела Коледа и щастлива Нова година!
Милчо Башев

Кмет на община Грамада

Отново навред край нас цари празнич-
но вълнение и отброяваме последните 

дни на 2021 година. Правим равносметка 
на изминалите 12 месеца и чертаем планове 

за бъдещето, окрилени от вярата, че новата 
години ще донесе нов късмет.

Уважаеми жители на община Кула,
Нека в този празничен период отворим сърцата си за ко-

ледното чудо, за да покълне нова надежда! Да погледнем с 
увереност към бъдещето, защото предизвикателствата, пред 
които се изправихме през отиващата си година, ни направи-
ха по-силни и по-сплотени! Нека Новата 2022 година донесе 
здраве и благоденствие, мир и разбирателство, щастие и къс-
мет във всеки дом!

Весели празници!
Владимир Владимиров

Кмет на община Кула

Скъпи жители на община 
Ново село, 

Предстои да изпратим още една 
година, която донесе много трудности, 

но именно те ни накараха да оценим истински важни-
те неща – семейството, близките и приятелите. Затова 
нека даряваме добрина, да си помагаме и заедно да 
посрещаме предизвикателствата и да празнуваме успе-
хите!

Пожелавам на всички Вас светлината на Коледа 
да озарява и занапред житейския Ви път! Нека Новата 
2022 година да е още по-успешна за нашата община! Да 
има здраве, щастие и късмет във всеки дом!

Светли Коледни и Новогодишни празници!
Георги Стоенелов

Кмет на община Ново село

Уважаеми жители на 
община Ружинци,

Сърдечно Ви поздравявам по случай 
наближаващите хубави празници. Отброявайки по-
следните изнизващи се дни на настоящата година, настъпва 
време за равносметка. 2021 година беше трудна, но Община 
Ружинци постигна и успехи в реализирането на важни проекти. 
Уверявам Ви, че и занапред администрацията ще запази това 
темпо на работа, в името на населението.

Нека си пожелаем Рождество Христово да донесе на-
дежда, да изпълни душите ни със светлината на вярата, 
да ни направи по-добри и човечни! И нека Новата 2022 
година бъде здрава, благодатна и успешна за всички!

Весели празници!
Александър Александров
Кмет на община Ружинци

Доброволци от Сдружение „Активно общество“ 
с акция в подкрепа на Добридолския манастир
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година ни дари със здраве, берекет, лично благоден-

Отново навред край нас цари празнич-
но вълнение и отброяваме последните 

дни на 2021 година. Правим равносметка 
на изминалите 12 месеца и чертаем планове 

за бъдещето, окрилени от вярата, че новата 
години ще донесе нов късмет.

Уважаеми жители на община Кула,
Нека в този празничен период отворим сърцата си за ко-

ледното чудо, за да покълне нова надежда! Да погледнем с 
увереност към бъдещето, защото предизвикателствата, пред 

Отново навред край нас цари празнич-
но вълнение и отброяваме последните 

дни на 2021 година. Правим равносметка 
на изминалите 12 месеца и чертаем планове 

за бъдещето, окрилени от вярата, че новата 
години ще донесе нов късмет.

Уважаеми жители на община Кула,
Нека в този празничен период отворим сърцата си за ко-

ледното чудо, за да покълне нова надежда! Да погледнем с 
увереност към бъдещето, защото предизвикателствата, пред 
които се изправихме през отиващата си година, ни направи-
ха по-силни и по-сплотени! Нека Новата 2022 година донесе 

Скъпи жители на община 

Предстои да изпратим още една 
година, която донесе много трудности, 

но именно те ни накараха да оценим истински важни-
те неща – семейството, близките и приятелите. Затова 
нека даряваме добрина, да си помагаме и заедно да 
посрещаме предизвикателствата и да празнуваме успе-
хите!

Пожелавам на всички Вас светлината на Коледа 

година, която донесе много трудности, 
но именно те ни накараха да оценим истински важни-
те неща – семейството, близките и приятелите. Затова 
нека даряваме добрина, да си помагаме и заедно да 
посрещаме предизвикателствата и да празнуваме успе-

Пожелавам на всички Вас светлината на Коледа 

Уважаеми жители на 
община Ружинци,

Сърдечно Ви поздравявам по случай 
наближаващите хубави празници. Отброявайки по-
следните изнизващи се дни на настоящата година, настъпва 
време за равносметка. 2021 година беше трудна, но Община 
Ружинци постигна и успехи в реализирането на важни проекти. 
Уверявам Ви, че и занапред администрацията ще запази това 
темпо на работа, в името на населението.

Нека си пожелаем Рождество Христово да донесе на-

Уважаеми жители на 
община Ружинци,

Сърдечно Ви поздравявам по случай 
наближаващите хубави празници. Отброявайки по-
следните изнизващи се дни на настоящата година, настъпва 
време за равносметка. 2021 година беше трудна, но Община 
Ружинци постигна и успехи в реализирането на важни проекти. 
Уверявам Ви, че и занапред администрацията ще запази това 
темпо на работа, в името на населението.

Нека си пожелаем Рождество Христово да донесе на-
дежда, да изпълни душите ни със светлината на вярата, 

През миналата 
седмица доброволци-
те от доброволчески 
клуб „Активните“ при 
Сдружение „Активно 
общество“, съвмест-
но с Община Ружин-
ци, подкрепиха До-
бридолския манастир 
„Света Троица“ при 
подготовката за зима-
та. Дървата за огрев 
нарязаха работници 
от младежката про-
грама за заетост на 

Община Ружинци, а 
доброволците ги при-
браха и наредиха. 

Игуменът на све-
тата обител благо-
дари на добровол-
ците за стореното. 
Обясни, че грижата 
за манастира му е 
поверена през тази 
есен, а когато дошъл 
установил, че нямало 
готовност за зимата, 
дори нацепени дър-
ва за огрев не били 

осигурени. „Сега съм 
много благодарен, че 
се отзовахте и помог-
нахте, за да подси-
гурим отоплението“, 
споделиархимандрид 
Аверкий. Той изрази 
надежда, че и зана-
пред доброволците 
ще помагат на света-
та обител, а и други 
хора, по техния при-
мер, ще подадат ръка 
на Добридолския ма-
настир. 



6

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

бр. 48 понеделник -  неделя  20 декември 2021 г. - 10 януари 2022 г.

Митничари на Дунав мост 2 открили недекларирана 
валута за над 300 000 лева в два товарни автомобила 

Почти 6 млн. лева данъци и осигуров-
ки са платили видинчани чрез ПОС 

терминалите на приходната агенция 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване 
за отдаване под наем на недвижим имот – част от терен с иден-
тификатор 10971.502.1093 по КК на гр. Видин с площ 40,00 кв.м., 

публична общинска собственост, съгласно Акт за общинска 
собственост №3390/30.09.2015 г., за разполагане на временен 

павилион за търговска дейност, по реда на чл.56, ал.1 и ал.2 от 
ЗУТ, находящ се в гр. Видин, „Крайдунавски парк“, за срок от 3 
(три) години, начална тръжна цена - 1200,00 лв., месечен наем 

без ДДС (сезонно от м. април до м. септември)  
Наема за преместваемият обект се заплаща сезонно от м. ап-

рил до м. септември на съответната година за срока на договора.
Търгът ще се проведе на 07.01.2022 г. (петък) от 10:00 часа 

в административната сграда на община Видин, Медиен център-
партерен етаж, съгласно Заповед за откриване с рег. № РД-02-11-
3077/17.12.2021 г. на Кмета на община Видин.

Тръжната документация се закупува в срок до 06.01.2022г. до 
16:00 часа от ет.7, стая №3 в  административната сграда на общи-
на Видин. Цена на документацията – 40,00 лв. без ДДС.

Заявления за участие в търговете и придружаващите ги доку-
менти се подават в срок до 06.01.2022 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.
Депозит за участие в търга – 5000,00 лв. (пет хиляди лв.),  вне-

сени в срок до 06.01.2022г. (включително) до 17:00 часа 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 спече-
лилият участник.

Договорът се сключва след плащане на дължимите суми, съ-
гласно срока указан в т. VI от настоящата Заповед.

 Тел. за справки: 094 609 440

От началото на 
2021 година граж-
даните и бизнеса от 
Видинска област са 
платили почти 6 млн. 
лева данъци и осигу-
рителни вноски чрез 
виртуален или физи-
чески ПОС терминал 
на НАП, съобщават 
от офиса на приход-
ната агенция във Ви-
дин.

От там напомнят, 
че клиентите на НАП, 
които притежават бан-
кови карти, могат да 
превеждат без такси 
както дължимите да-
нъци и осигурителни 
вноски, така и задъл-
женията си към други 
институции, предя-
вени за събиране от 
приходната агенция. 
Това може да стане 
по два начина:

- чрез елек-
тронната услуга на 
НАП „Справка за за-

дължения с възмож-
ност за извършване 
на плащания“, която 
се достъпва чрез пор-
тала за електронни 
услуги на НАП, в ме-
нюто „Плащане и из-
числяване“. Услугата 
функционира 24 часа 
в денонощието, се-
дем дни в седмицата. 
От март тази година, 
с цел повишаване си-
гурността при плаща-
нията с банкови карти 
в интернет, НАП въ-
веде двуфакторната 
идентификация при 
потвърждаване на 
плащането чрез своя 
виртуален ПОС тер-
минал;

- чрез инста-
лираните физически 
ПОС терминали на 
работните места в 
салоните за обслуж-
ване на НАП. 

Освен че са без-
платни, другото пре-

димство на картовите 
преводи чрез вирту-
ален или физически 
ПОС терминал на 
НАП е, че плащането 
се отразява веднага в 
данъчно-осигурител-
ната сметка на клиен-
та. Това означава, че 
задълженията се по-
гасяват на момента, 
а не за 24 или повече 
часа, както е при тра-
диционните банко-
ви преводи. От НАП 
обръщат внимание 
обаче, че когато се 
плащат задължения 
към други институции 
(например глоби от 
КАТ) или задължения, 
които са в процес на 
принудително изпъл-
нение, погасяването 
им се отразява след 
допълнително раз-
пределение от пуб-
личен изпълнител, 
което отнема повече 
време.

Митнически слу-
жители от Територи-
ална дирекция Мит-
ница Русе са открили 
недекларирана ва-
лута с обща левова 
равностойност 312 
894 лева при провер-
ки в района на ГКПП 
Дунав мост – Видин 
на два товарни ав-
томобила, влизащи 
в България от Ру-
мъния, съобщиха от 
Агенция „Митници“. В 
шофьорската кабина 
на единия от ками-
оните са били укрити 

и 10 часовника с обо-
значения на светов-
ноизвестни марки.

На 12.12.2021 г. 
на трасе за входящи 
тежкотоварни автомо-
били на ГКПП Дунав 
мост – Видин е спрян 
за проверка камион с 
чужда регистрация, 
пътуващ от Белгия за 
Ирак. Шофьорът, тур-
ски гражданин, е за-
явил, че няма нищо 
за деклариране. В 
хода на контролните 
действия митниче-
ските служители от-

криват във фабрична 
кухина зад шкаф над 
арматурното табло 
10 пакета, съдържа-
щи евробанкноти с 
различна номинална 
стойност. Установено 
е, че общата сума не-
декларирана валута 
е 99 980 евро.

Ден по-рано, на 
11.12.2021 г., отново 
в района на ГКПП 
Дунав мост – Видин 
е проверена влизаща 
от Румъния товарна 
композиция от Белгия 
за Турция. Под паса-
жерската седалка в 
кабината на водача – 
турски гражданин, е 
открит черен найло-
нов плик, съдържащ 
недекларирани 60 
000 евро в различ-
ни купюри от 10, 20 
и 50 евро. В естест-
вена кухина в елек-
трическото табло на 
автомобила е открит 
и втори черен найло-
нов плик с 10 часов-
ника, мъжки и дамски 

модели, с обозначе-
ния на световноиз-
вестни марки. Първо-
началната проверка 
е показала, че става 
дума за автентични 
ювелирни изделия с 
висока стой-
ност, като 
сред часов-
ниците има 
и такива със 
златно по-
критие. Тъй 
като не са 
предоставе-
ни никакви 
д о к ум е н т и 
за собстве-
ност или 
превоз, ча-
с о в н и ц и т е 
също са за-
държани за 
изясняване 

на статута им. Рабо-
тата по случая про-
дължава.

Общата сума не-
декларирани парич-
ни средства е 159 
980 евро. Срещу во-

дачите на двата то-
варни автомобила са 
съставени актове за 
установените адми-
нистративни наруше-
ния.
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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 ет. 5 (не-

последен) 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 ремон-

тиран тристаен па-

нелен апартамент на 

ет.4, двустаен тухлен 

в ж.к. „Химик“ и гарсо-

ниера в ж к. „Баба Тон-

ка“; тел.: 0878 864 985, 

0899 864 954

Продавам триста-

ен тухлен апартамент 

в кв. „Калето“, 115 кв. 

м. на първи висок 

етаж, обзаведен. тел: 

094/600 399, 0887 381 

855

Продавам дву-

стайни панелни апар-

таменти: в ж.к. „Петко 

Каравелов“ и в ж.к. 

„Химик“, ет.3; тел.: 

0878 864 985, 0899 

864 954

Продавам масив-

на едноетажна къща, 

с жилищна площ око-

ло 75 кв. м, находяща 

се в централната част 

на гр. Видин, с дворно 

място 375 кв. м; тел.: 

0877 151 848, 0876 

808 296

Продавам/Заме-

ням парцел, 521 кв. м, 

ж.к. “Крум Бъчваров”, 

без посредник; тел.: 

0876 099 585

Продавам панел-

на гарсониера в ж.к. 

„Химик“ на ет. 5 (до х-л 

Ровно) и тухлена  в 

ж.к. „Съединение“ – 31 

кв. м. тел: 094/600 399, 

0887 381 855

Продавам хубав 

тристаен тухлен апар-

тамент с гледка към 

Дунав, ремонтиран и 

обзаведен; тел.: 0878 

864 985, 0899 864 954

Продавам изгодно 

голяма тухлена гарсо-

ниера в ж.к. “Химик”, 

50 кв. м; тел.: 0888 

259 935

Продавам трис-

тайни тухлени апар-

таменти в кв. „Калето“ 

– 100 кв.м на  ет. 4 и ет. 

5, 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 земе-

делска земя в земли-

щето на село Раброво, 

7.5 дка, трета катего-

рия, обработваема, 

цена 1000 лева; тел.: 

0897 942 438

Продавам дву-

стайни тухлени апар-

таменти в ж.к. „Химик 

“, ет.5, 71 кв. м. и ж.к. 

„Химик“ – ет. 4 , 63 кв. 

м., жк. „Плиска“, ет. 2 

с гараж; тел: 094/600 

399, 0887 381 855

Продавам дворно 

място в село Покрай-

на, 900 кв. м; тел.: 

0893 269 304 

Продавам двуста-

ен тухлен апартамент 

в центъра и тристаен 

тухлен до площад 

„Ташкюприя“ – ет.2; 

тел.: 0878 864 985, 

0899 864 954

Продавам тър-

говско помещение в 

отличен вид с площ 

30 кв. м. със санита-

рен възел в началото 

на ж.к. „Калето“  тел: 

094/600 399, 0887 381 

855

КУПУВА ИМОТИ 

Купувам обра-

ботваема земедел-

ска земя и дялове от 

ниви в община Видин, 

Брегово, Ново село, 

Грамада, Кула, Димо-

во, Макреш, Ружинци, 

Бойница. Помощ при 

изготвяне на докумен-

ти. Безплатни правни 

съвети. Заплащане 

веднага; тел.: 0878 

864 985, 0899 864 954

Купувам селски 

къщи в област Видин; 

тел.: 094/ 600 481, 

0899 823 840 

ДАВА ПОД НАЕМ 

Давам под наем 

офиси и магазини във 

Видин; тел.: 0888 622 

789

Давам под наем 

халета; тел.: 0888 677 

866

РАЗНИ 
ПРОДАЖБИ 

Продавам дър-

воделски машини – 

банциг, абрихт, дърво-

делски инвентар; тел.: 

0882 096 555

Продавам/Заме-

ням немска перална 

машина, цена 520 лв.; 

тел.: 0886 109 417

Продавам бан-

циг и борапарат; тел.: 

0884 850 159

РАЗНИ КУПУВА

Купувам пчелен 

мед от рапица и восък; 

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 покри-

ви, огради и други 

строителни дейности; 

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

АВТОМОБИЛИ, 
ЧАСТИ

Продавам камион 

„Нисан Капстар“, бор-

дови, 3,5 т, цена 10 000 

лв.: тел.: 0896343122
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Сдружение „Активно общество“ 
поздравява всички свои членове и 
доброволците с настъпващите 

Коледни и Новогодишни празници!

Поздравявам всички служители и 
клиенти на предприятието по случай 
предстоящите светли празници! Нека 

магията на Коледа да донесе сбъдване 
на всички наши мечти, да ни вдъхне надежда и обнови вяра-
та ни в доброто, а Новата 
2022 г. да е здрава, успешна 
и спокойна!

Светли 
празници!

МЦ „Биомед-99“
Поздравявам всички медицински 

специалисти и служители в здрав-
ния център, както и нашите па-

циенти и всички жители на област 
Видин с настъпващите прекрасни празници! Коледа е символ на 
надеждата, на новото животворящо начало – нека коледната 

топлина сгрее домовете и душите 
ни и ни изпълни с вяра! Да е здрава, 
спорна, мирна и честита Новата 
2022 г.!

Благословени празници!
Д-р Пламенка Иванова, 

управител на МЦ „Биомед-99“

Сърдечно поздравяваме 
с настъпващите празници 
всички служители на дру-
жеството и жителите на 

Видинска област! Нека предстоящите празници да са за всеки 
началото на един по-щастлив и успешен период! Нека в домо-

вете да има здраве и берекет, а 
в отношенията между хората да 
цари разбирателство! 
Весела Коледа! Здрава и 

спокойна 2022 г.! 

В тези дни на празнично очакване пожелаваме на служителите на 
дружеството, както и на всички видинчани да изживеят Коледа и да 
посрещнат Новата 2022 година 
заобиколени от семейство и при-
ятели! Бъдете здрави и щастли-
ви, изпълнени с надежда и опти-
мизъм!

Светли и 
благословени 

празници!
От ръководството на 

ДГС – Видин 

Поздравявам всички работници и служите-
ли в предприятието, както и нашите клиенти 
и всички жители на Видин с настъпващите 
красиви празници! По Коледа стават чудеса 
– нека отворим сърцата си за чудото на вя-

рата, надеждата и любовта! И да приветстваме с радост и 
оптимизъм Новата 2022 година, 
защото тя ще разкрие пред нас 
нови 356 дни на неограничени 
възможности!

Весели празници!

Лайънс клуб 
Видин

В навечерие-
то на Рождество 

Христово нека отворим сърцата си за 
добротата и състраданието! Да бъдем 
по-човечни, по-разбиращи, по-обичащи! 
Така чудото на Коледа ще оживее сред 
нас! А Новата 2022 година ще е истински 
щастлива, спокойна и успешна!

Светли Коледни и 
Новогодишни празници!

В тези празнични дни отпра-
вям своите пожелания за здраве 

и сполука към всички членове на Видин-
ската търговско-промишлена палата, 
както и към всички жители на областта! 
Да си пожелаем всичко лошо да остане 
зад нас и да пристъпим с оптимизъм в 
новата 2022 година. 

Весела Коледа! Мирна и 
честита Нова година!

Красимир Кирилов, 
председател на ВТПП

Поздравяваме всички служители на 
дирекцията, всички земеделски стопа-
ни, както и жителите на област Видин с 
предстоящите празници! Да си пожелаем 
светлината на Рождество Христово да 
озари всеки дом с вяра и надежда, любов и 
разбирателство! А Новата 2022 година 
да е здрава и богата на успехи и сбъдна-
ти мечти!

Весели празници!
От ръководството на 

ОД „Земеделие“ – Видин

Нека има светлина в домове-
те и в душите на всички ни, а чудото на Рождество 
Христово ни изпълни с надежда! 

Да е здрава и честита 
Новата 2022 г.!

Пламен Каменов, 
управител 

От ръководството на „Дунав 
мост Видин – Калафат“ АД

Инж. Владимир Цветанов, 
директор на Завод – Видин

В тези празнични дни отпра-
вям своите пожелания за здраве 


