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Заскобяването на автомобили 
в „синята зона“ в град Видин 

скара общинските съветници
Четете на стр. 2

Бизнес планът на ВиК – Видин, 
предвиждащ значително увели-
чение на цените, не беше приет

Против съгласуването му са се обявили 
общините Видин, Белоградчик и Чупрене

Четете на стр. 2

Уважае-
ми жители 
на Община 

Видин,
На знамена-

телната дата 22 
септември преди 113 го-
дини е обявена Независи-
мостта на България. Това става с прочутия Ма-
нифест, с който княз Фердинанд се обръща към 
българския народ. Произнесените тогава думи 
в църквата „Свети Четиридесет мъченици“ в 
старата столица Велико Търново вълнуват със 
същата сила и сега: „Винаги миролюбив, моят 
народ днес копнее за културен и икономически 
напредък; в това отношение нищо не бива да 
спъва България; нищо не трябва да пречи за 
преуспяването й. Такова е желанието на наро-
да ни, такава е неговата воля. Да бъде според 
както той иска“.

Провъзгласяването на Независимостта се 
определя като голям успех на българската ди-
пломация. Тази кауза е реализирана благодаре-
ние на духовната енергия и интересите на целия 
народ. Обединените усилия в името на големия 
национален идеал дават своите плодове.

На този ден си спомняме за всички достой-
ни хора, готови на много жертви в името на Оте-
чеството. Нека техните славни дела останат в 
паметта ни и греят в историята на България! 

Пожелавам Ви да бъдете горди със своите 
предци, да пазите Родината си със същата воля 

и любов, за да живеем 
свободни и изградим дос-
тойно бъдеще за идващи-
те поколения! 

Честит Ден на 
независимостта! 
Честит празник!

Д-р Цветан 
Ценков

Кмет на Община 
Видин 

Заместник-председателят на НС 
Росица Кирова организира сре-

ща-дискусия за възможностите 
за разработване на минерални-

те извори в община Видин

Новата учебна година започна

Уважаеми жи-
тели на община 
Видин,

Сърдечно Ви 
поздравявам по 

случай 22 септември – 
Деня на независимостта!

„Да живее свободна и независи-
ма България!

Да живее Българският Народ!“
С тези думи завършва манифестът, с който 

на 22 септември 1908 година е провъзгласена 
Независимостта на България. Момент, дълго 
чакан и силно жадуван от българите, в който се 
осъществява мечтата на дейците на освобож-
дението страната ни окончателно да смъкне 
робските окови и да поеме по свой самостоя-
телен път на развитие. И днес държавата ни 
следва посоката, която преди 113 години наши-
те предци задават – на демокрацията и евро-
пейските ценности. Нека продължим напред по 
този път, обединени от любовта към България 
и към родния Видин!

Бъдете здрави и успешни!
Честит празник!

Генади Велков
Председател на 

Общински съвет – Видин 

Общо 363 първок-
ласници на 15 сеп-
тември прекрачиха 
прага на основните и 
средните училища в 
община Видин. Кме-
тът на Видин бе гост 
на откриването на 
учебната година в СУ 
„Цар Симеон Велики“. 
Д-р Цветан Ценков 
поздрави ръковод-
ството на най-старото 
видинско училище, 
педагогическия ко-

Росица Кирова, 
заместник-пред-
седател на 46-ото 
Народно събра-

ние, организира 
среща-дискусия за 

Започват събитията за 130-
годишнината на видин-

ския драматичен театър
До дни сградата на първия 

построен в България театър 
ще се сдобие с надпис

Концерт-спекта-
къл на 23 септември 
ще сложи началото 
на програмата, с ко-
ято ще бъде отбеля-

зана 130-годишнина-
та от построяването 
на първата в Бълга-
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Допълнителни средства за детски и спортни съоръжения 
и за ремонти на общински жилища гласува ОбС - Видин

Бизнес планът на ВиК – Видин, 
предвиждащ значително увели-
чение на цените, не беше приет

Заскобяването на автомобили в „синята зона“ 
в град Видин скара общинските съветници

Общинските съ-
ветници приеха акту-
ализацията на бюдже-
та на Община Видин и 
Промяна на Поимен-
ния списък за капита-
лови разходи за 2021 
г. Това се случи на 
редовното заседания 
на Общинския съвет 
(ОбС), което се про-
веде на 14 септември. 
Вземането на подобно 
решение бе необходи-
мо поради постъпили 
приходи от продажба 
на нефинансови акти-
ви към 30.06.2021 г. в 
размер на 248 264 лв., 
които не са заложени 
в началния план по 
бюджета на Община 
Видин и са форми-
рани от продажба на 
сгради и на земя. Във 
връзка с това бяха на-
правени и промени в 
Поименния списък за 
капиталови разходи. 

С едната от тях се 
определят 185 810 лв. 
за основен ремонт на 
общинските жилища в 
ж.к. „Гео Милев“ и ж.к. 
„Строител“. Допълни-
телни средства се от-
делят за придобиване 
на вишка с изолиран 
кош за нуждите на 
звено „Поддържане и 
ремонт на улично ос-
ветление и електри-
чески съоръжения об-
щинска собственост“. 
Увеличават се и сред-
ствата, предвидени 
за направа на детски 
площадки и спортни 
съоръжения в парк 
„Владикина бахча“ и 
Крайдунавския парк.

Общинските съвет-
ници разрешиха фор-
миране за учебната 
2021/2022 г. на група 
във филиал „Брезич-
ка“ на детска градина 
„Арабела“, която е под 

нормативно определе-
ния минимум. Предло-
жението беше вклю-
чено като извънредна 
точка в дневния ред 
на заседанието, във 
връзка със започва-
нето на новата учебна 
година. 

С решение на Об-
щински съвет – Видин, 
Общинско предпри-
ятие „Социални дей-
ности“ получи за без-
възмездно управление 
част от общински имот 
– едното крило на сгра-
дата на ГПЧЕ „Йордан 
Радичков“, където ще 
бъдат преместени 
Диетично-социалната 
кухня и Домашният 
социален патронаж. 
Това се прави по жела-
ние на ръководството, 
учителите и родители-
те на учениците на СУ 
„Св. св. Кирил и Мето-
дий“ и е съгласувано 

с езиковата гимназия, 
подчерта заместник-
кметът по хуманитарни 
дейности и социална 
политика Борислава 
Борисова. „След като 
разгледахме мотиви-
раното писмо на ди-
ректора на училището 
по изкуства г-жа Би-
серка Каменова, в ко-
ето тя посочва, че по-
мещението, където са 
Диетично-социалната 
кухня и Домашният 
социален патронаж, е 
необходимо на учи-
лището като салон за 
провеждане на заняти-
ята по народни танци, 
започнахме да търсим 
решение. Тъй като 
имахме и предписание 
от РЗИ и Агенцията по 
храните, че трябва да 
се реновира базата, 
преценихме, че е най-
добре да потърсим 
място, където бихме 

могли да преместим 
тези социални услуги“, 
обясни заместник-кме-
тът. Тя припомни, че в 
миналото социалният 
патронаж е бил ситу-
иран в същия корпус 
на сградата на ГПЧЕ, 
където има обособен 
кухненски блок, така 
че материалната база 
е подходяща за обез-
печаване на дейност-
ите. В бюджета на Об-
щината са предвидени 
и средства за извърш-
ване на необходимите 
ремонтни дейности, 
във връзка с премест-
ването.

На вчерашното за-
седание на ОбС беше 
приет отчетът за ка-
сово изпълнение на 
бюджета на Община 
Видин за 2020 година, 
отчетите за изпълне-
нието на сметките за 
средства от Европей-

ския съюз на Община 
Видин, отчет на ка-
питалови разходи и 
отчет за състоянието 
на общинския дълг. 
Обсъдена беше и ин-
формация за изпъл-
нението на бюджета 
на Общината, смет-
ките за средства от 
Европейския съюз за 
периода от 01.01.2021 
г. до 30.06.2021 г. и 
актуален бюджет с 
натрупване, в който са 
отразени всички про-
мени, настъпили от 
началото на годината. 

Заместник-пред-
седателят на Общин-
ския съвет  Николай 
Цветков бе упълномо-
щен да участва като 
делегат на извънред-
ното Общо събрание 
на акционерите на 
МБАЛ „Св. Петка” АД, 
което ще се проведе 
на 4 ноември.

На проведеното мина-
лата седмица заседание на 
Общински съвет – Видин 
трябваше окончателно да 
бъде приета нова Наредба 
за организация на движе-
нието в общината. Тя вече 
един път беше обсъждана 
от местния парламент, като 
до повторното й внасяне 
общинските съветници има-
ха възможност да правят 
предложения за корекции 
и допълнения. Оказа се 
обаче, че това не е било 
достатъчно, за да бъде по-
стигнато съгласие относно 
окончателния вариант на 
текста. А в ябълка на раз-
дора се превърна въпросът 
за поставянето на скоби на 
автомобили, неправомерно 
паркирали в „синята зона“ 
във Видин. 

Част от общинските съ-
ветници се обявиха катего-
рично против въвеждането 
на подобна мярка. Изтък-
нато беше, че трябва първо 
да се обърне внимание на 
осигуряването на достатъч-
но места за свободно парки-
ране и след това да се ми-
сли за такива рестриктивни 
действия, които дори бяха 
определени като „унизител-
ни“. Посочи се също така, че 
е недопустимо въвеждането 
на допълнителни санкции, 
предвид тежкото икономи-
ческо състояние на значи-
телна част от населението 

на общината. 
От групата на БСП стиг-

наха още по-далеч – поис-
каха целия раздел, свързан 
с паркирането в „синя зона“ 
да отпадне. В тази връзка 
Димитър Велков припомни, 
че настояването за премах-
ване на зоната за платено 
паркиране е последовател-
на позиция, която съветни-
ците на БСП следват още 
от въвеждането на тази 
организация. Трябва да се 
мисли не само за приходите 
на общината, а и за социал-
ния ефект, посочи Димитър 
Велков. 

Чуха се обаче и гласо-
ве в обратната посока. Об-
щинската съветничка Де-
сислава Димитрова посочи, 
че проектът на Наредба, 
който се обсъжда, е бил 
качен на сайта на Общи-
на Видин още в началото 
на март, разглеждан е и на 
комисии, а съветниците са 
имали възможност да на-
правят своите предложения 
и много такива са отразени 
в предложения за гласуване 
текст. В тази връзка Дими-
трова отбеляза, че наред-
бата за втори път влиза за 
обсъждане на заседание 
на Общинския съвет и до 
момента, включително и на 
комисии, подобни съобра-
жения срещу заскобяването 
не са правени. 

Думата взе и председа-

телят на Общинския съвет 
Генади Велков, който отбе-
ляза, че е категорично про-
тив това да няма санкции 
за неправомерно спиране 
в „синята зона“. Той отбе-
ляза, че в градове, подобни 
на Видин, като Монтана и 
Карлово например, подоб-
на мярка е въведена. Ако 
няма заскобяване и ако 
няма паяци, никога няма да 
има ред, категоричен беше 
Генади Велков. Той допъл-
ни обаче, че ако гласува-
нето на Наредбата върви 
по този начин, ще се стигне 
до задънена улица и ще се 
приеме недобра наредба. 
Затова председателят на 
ОбС направи предложение 
наредбата отново да бъде 
върната за поредно гледа-
не в постоянните комисии 
на Общинския съвет, за да 
се изчистят в максимална 
степен текстовете и да се 
постигне до колкото е въз-
можно съгласие между об-
щинските съветници. Това 
предложение беше прието с 
22 гласа „за“, 3 – „против“ и 
така Наредбата за организа-
ция на движението в общи-
на Видин ще трябва да бъде 
внесена за разглеждане на 
следващото заседание на 
видинския местен парла-
мент, което най-вероятно 
ще се проведе в началото 
на месец октомври. 

Против съгласуването му са се обявили 
общините Видин, Белоградчик и Чупрене

Асоциация по ВиК на 
обособена територия, 
обслужвана от  „Водо-
снабдяване и канализа-
ция” ЕООД – Видин не 
съгласува бизнес пла-
на на видинското ВиК 
дружество. 

Това е резултатът 
от проведеното, под 
председателството на 
областния управител 
Огнян Асенов, Общо 
събрание на Асоциа-
ция, участие в което са 
взели кметове и пред-
ставители на общините 
Белоградчик, Бойница, 
Брегово, Видин, Кула,  
Макреш, Ново село, Ру-
жинци и управителят на 
ВиК – Видин инж. Геор-
ги Владов. 

От областната упра-
ва съобщиха, че основ-
на точка в дневния ред 
е била именно съгласу-
ване на Бизнес плана 
на „Водоснабдяване 
и канализация” ЕООД 
– Видин за периода 
2022-2026 г. След об-

съждане, областният 
управител Огнян Асе-
нов и представителите 
на общините Бойница, 
Ружинци и Ново село са 
гласували „за“ съгласу-
ването на Бизнес-пла-
на, а представителите 
на Видин, Белоградчик 
и Чупрене -  „против“. 
Съгласно процентното 
разпределение на гла-
совете в Асоциацията, 
Бизнес планът на „Во-
доснабдяване и кана-
лизация” ЕООД – Видин 
за периода 2022-2026 г. 
не бе приет.

На заседанието не 
е бил съгласуван и До-
говорът за възмездно 
доставяне на водни 
количества чрез водо-
снабдителна система, 
използвана за предос-
тавяне на водоснабди-
телни услуги в различни 
обособени територии, 
сключен между ВиК – 
Видин и ВиК – Монта-
на. 
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обсъждане на перс-
пективите пред раз-
работването на ми-
нералните извори на 
територията на общи-
на Видин. Публикува-
ме текста на покана-
та, за да стигне тя до 
възможно най-много 
видински граждани:

Росица Кирова 
заместник-предсе-

дател на Народното 
събрание 
До гражданите 

на област Видин
Скъпи съграж-

дани,
През изминалите 

няколко месеца като 

заместник-председа-
тел на 46-ото Народ-
но събрание иниции-
рах срещи, свързани 
с развитието на Ви-
дин и използването 
на безценния ре-
сурс, който нашата 
община има, а имен-
но нашите минерал-
ни извори. Проведох 
редица дискусии със 
специалисти и полу-
чих експертна помощ 
от Министерството 
на околната среда 
и водите, свързани 
с процедурите,  кои-
то община Видин би 
трябвало да задей-
ства, за да извлече 
максималната полза 
от разработването на 

минералните извори 
в Сланотрън, както 
и на всички останали 
извори на територи-
ята на общината.

В тази връзка 
в качеството си на 
з а м е с т н и к - п р е д -
седател на 46-ото 
Народно събрание 
и народен предста-
вител от Видин, бих 
искала да продъл-
жа дискусията и да 
изберем верния път 
за разработването 
на изворите, така че 
максимално да се 
възползваме от по-
мощта, която народ-
ните представители 
от 5-ти МИР могат 
да окажат на община 

Видин и региона.
За мен разработ-

ването на лечебните 
минерални извори  
трябва да е нацио-
нален приоритет и 
ролята на държавата 
и институциите е ог-
ромна.

След проведени 
срещи и дискусии 
с народните пред-
ставители от Видин  
–  г-н Иво Атанасов, 
от ПП "ИТН" и г-н 
Филип Попов от ко-
алиция "БСП за Бъл-
гария", решихме да 
обединим усилия за 
насрочване на про-
цедурите, свързани с 
минералните извори 
на Видин в посока, 

която ще ни даде 
възможност като 
общност и регион 
да се възползваме 
от този ресурс с въз-
можно най-голяма 
полза за развитието 
на туристическия об-
лик на региона ни и 
на видинските граж-
дани.

За това ви каня 
на 28.09, вторник от 
11:00 часа в залата 
на Общински съвет 
Видин от мое име 
и от името на гос-
подата Иво Атана-
сов и Филип Попов, 
на среща-дискусия 
по темата с мине-
ралните извори и 
възможностите, от 

които трябва да се 
възползваме като 
регион. Гражданите 
на региона трябва 
да вземат инфор-
мирано решение за 
това какви възмож-
ности ни се откриват, 
ако използваме пра-
вилно този природен 
ресурс.

Участието ви е 
важно за мен, за да 
може да се обеди-
ним не само около 
концепция за раз-
работване на мине-
ралните извори, но 
и около обща поли-
тика за развитие на 
туристическия облик 
на региона. 

Росица Кирова: Подкрепихме стопанствата в лозаро-винарския сектор

На 719 сигнала за произшествия са реагирали звената за пожарна безопас-
ност и защита на населението във Видинско от началото на годината

Заместник-председателят на НС Росица Кирова организира среща-дискусия 
за възможностите за разработване на минералните извори в община Видин

60 милиона лева 
вече са предвидени 
в актуализацията на 
бюджета за подкре-
па на стопанствата 
в лозаро-винарския 
сектор. Това предло-
жение направихме с 
Ирена Димова след 
като проведохме 
среща и разговор 
с протестиращите 
производители от 
Северозапада, съоб-
щи заместник-пред-

седателят на 46-ото 
НС Росица Кирова. 

„За нас, като на-
родни представители 
от региона, са прио-
ритет проблемите на 
хората, които са ни 
гласували доверие, 
за да защитаваме 
интересите им. 

Лозарите от Ви-
дин, Враца и Мон-
тана потърсиха 
помощта ни и като 
депутати от групата 

на ГЕРБ-СДС вне-
сохме, между пър-
во и второ четене, 
предложение за под-

крепа. Причината е 
тежкото финансово 
състояние на земе-
делските производи-

тели в лозаро-винар-
ския сектор. Нашата 
страна трябва да се 
възползва от възмож-
ността за подкрепа 
на стопанствата по 
Временната рамка 
на Европейската ко-
мисия.

Близо 5000 ло-
зари вече втора по-
редна година трудно 
реализират продук-
цията си и то на из-
ключително ниски 

цени. Лозаро-ви-
нарският сектор е 
един от най-малко 
подкрепяните секто-
ри в земеделието, а 
разходите за декар с 
всяка година се уве-
личават. Ако не по-
лучат подкрепа, част 
от производителите 
няма да издържат 
и ще преустановят 
дейност”, допълни 
г-жа Кирова.

На по-малък 
брой произшествия 
са реагирали пожар-
никарите в област 
Видин от началото 
на годината в срав-
нение със същия 
период на миналата 
година. По-голям е 
броят на пожари-
те, но са намалели 
а в а р и й н о - с п а с и -
телните и помощни 
операции. Това ста-
на ясно по време на 
пресконференцията, 
която представите-
ли на Регионална 
дирекция „Пожарна 
безопасност и за-
щита на населени-
ето“ традиционно 

дават във връзка с 
14 септември – про-
фесионален празник 
на пожарникарите, 
в рамките на орга-
низираната по този 
повод Седмица на 
пожарната безопас-
ност. 

На фона на голе-
мите горски пожари, 
които възникнаха 
на редица места в 
страната, област Ви-
дин се е разминала 
без такива бедствия. 
Въпреки това не са 
липсвали рискови 
ситуации, посочи 
директорът на РД 
ПБЗН – Видин коми-
сар Стилиян Пешев. 

„И ние имахме свои-
те ситуации, при ко-
ито в следствие на 
възникнали пожари 
в полски територии 
бяха обхванати и 
стопански постройки, 
имаше опасност от 
навлизане в селата, 
жилищни сгради да 
бъдат застрашени, 
земеделска техника 
да бъде унищожена; 
имаше опасност от 
навлизане в горски 
територии и възник-
ване на големи гор-
ски пожари“, отбеля-
за комисар Пешев. 

От 1 януари до 
10 септември 2021 
година звената за 

пожарна безопас-
ност и защита на 
населението са реа-
гирали на 719 сигна-
ла за произшествия 
при 725 за същия 
период на минала-
та година, съобщи 
гл. инспектор Пано 
Панов, началник на 
сектор „Пожарогаси-
телна и спасителна 
дейност“. От нача-
лото на годината са 
ликвидирани 531 по-
жара (при 471 за съ-
щия период на 2020 
г.). За периода 1 
януари – 10 септем-
ври са възникнали 
91 пожара с преки 
материални щети (с 

два по-малко в срав-
нение с 2020 г.). Два 
горски пожара са га-
сили огнеборците в 
област Видин от на-
чалото на годината 
(при шест подобни 
инцидента за същия 
период на 2020 г.). 
Най-много – 40 на 
брой, са пожарите с 
материални загуби, 
възникнали в жи-
лищното стопанство. 
440 са общо пожари-
те без материални 
щети, възникнали от 
началото на година-
та (при 378 за същия 
период на 2020 г.). 
Извършени са 170 
аварийно-спасител-

ни и помощни опера-
ции, спрямо 241 за 
2020 година, посочи 
гл. инспектор Панов, 
като уточни, че в 18 
случая е оказвано 
съдействие при въз-
никнали катастрофи 
с превозни средства. 
„За съжаление, тази 
година има трима за-
гинали, спрямо един 
за същия период на 
2020 година. Постра-
дали са четирима 
души, спрямо пети-
ма за 2020 година“, 
каза началникът на 
сектор „Пожарогаси-
телна и спасителна 
дейност“.
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Инициативи за популя-
ризиране на НАТУРА 2000 
зоните в област Видин се 

проведоха в Макреш

Скъпи 
жители 

на община 
Чупрене,
П р и е -

мете моите 
с ъ р д е ч н и 

поздрави по случай пред-
стоящия национален праз-
ник – 22 септември, Деня на независимост-
та!

Наближава поредната дата в българския 
исторически пантеон, чиято значимост не 
избледнява, въпреки че вече 113 години са 
изминали от паметната 1908-а година. Има 
събития, които времето не е в състояние да 
изличи от народната памет. Такива са събити-
ята, свързани с обявяването на българската 
Независимост. 

Нека отдадем заслужена почит на знайни-
те и незнайни герои, благодарение на които 
живеем в свободна и независима държава. И 
нека славим подвига им, като, по техния при-
мер, безрезервно обичаме България и малко-
то кътче от Родината, което наричаме наш дом 
– красивата община Чупрене!

Желая здраве и щастие 
да цари във всеки дом!

Честит 22 септември – Ден 
на независимостта!

Анжело Добричов
Кмет на община Чупрене

Скъпи 
жители на 

община Гра-
мада, 

За мен е щас-
тие и чест да Ви 
поднеса своите 

поздрави по случай 22 сеп-
тември – Деня на независимостта! На този 
ден отново ще вдигнем поглед към българ-
ското знаме и ще си припомним, че днес мо-
жем гордо да го развяваме, защото преди 113 
години нашите предци дръзко оповестиха и 
смело защитиха Независимостта на родина-
та ни. Дело общонародно, което обединява 
всички българи – без значение от възраст, 
социален статус, политически убеждения. 

Нека им отдадем заслужена признателност. 
Но не само с красиви слова, а и с дела! Така 
че един ден нашите деца и внуци да се горди с 
нас, така както ние се гордеем с предците ни! 
Нека бъдем истински българи – родолюбиви и 
с независим дух! 
Честит Ден на независимостта!

Милчо Башев
Кмет на община Грамада

Уважаеми 
жители на об-

щина Кула,
На 22 септем-

ври за пореден път 
ще отбележим един 

от преломните моменти в бъл-
гарската история – на тази 
дата преди 113 години княз 
Фердинанд провъзгласява съединената на 6 
септември 1885 година България за незави-
симо Българско царство. Този исторически акт 
дава възможност на държавата ни за пръв път 
от повече от пет века да определя сама своята 
съдба. 

Отбелязвайки тази дата, днес ние трябва 
да си припомним заветите на нашите предци, 
които, въпреки личностните си или идеоло-
гически различия, се обединяват в името на 
България! Само ако вземем пример от тях, ще 
можем да продължим по пътя на европейско-
то развитие на нашата страна и на родната ни 
Кулска община!

Честит национален празник!
Владимир Владимиров

Кмет на община Кула

Скъпи жи-
тели на общи-

на Ружинци,

За мен е 
чест да Ви поз-

дравя по случай 
Деня на независимостта! Вече 113 години 
честваме събитията от далечната 1908 
година, които и до днес определят раз-
витието на нашата родина. България е 
малка страна, но с велика история! Бъл-
гарската земя, не много голяма като тери-
тория, е родила велики синове и дъщери, 
които смело са отстоявали свободата и 
независимостта на своята родина, поня-
кога дори с цената на живота си! 

Затова нека сме горди, че сме бълга-
ри! Нека помним нашата история и от там 
да черпим добрите примери, които да ни 
водят напред! 

Нека винаги бъдем патриоти и да ра-
ботим със сърце и душа в името на Бъл-
гария и на нашата община Ружинци!

Бъдете здрави и успешни! 
Честит Ден на независимостта!

Александър Александров
Кмет на община Ружинци

Уважаеми 
жители на 

община Ново 
село, 

Отново сме в 
навечерието на 
една от най-ва-
жните дати в бъл-

гарската история – 22 септември. На тази дата 
през далечната 1908 година ръководителите 
на освободената едва няколко години по-рано 
България с политическа далновидност и воде-
ни от родолюбие и патриотизъм оповестяват 
независимостта на нашата държава. Събития-
та от преди 113 години са определящи за пона-
татъшния път на развитие на нашата родина. 

Нека, когато за пореден път отдаваме 
почит на героите на българската свобода 
и независимост, дадем обещание – пред 
себе си и пред бъдещите поколения, че 
ще се докажем достойни за техните под-
виг и саможертва. Нека във всички дейст-
вия ни водят родолюбието и искреното 
желание да живеем в още по-подредена, 
красива и благоустроена община!
Пожелавам във всеки дом да цари 
мир и разбирателство, здраве и 

благоденствие!
Честит 22 септември!

Георги Стоенелов
Кмет на община Ново село

На 09.09.2021 г. на 
площада, пред чита-
лището, в с. Макреш 
и в изпълнение на 
дейностите по проект 
„Организиране и про-
веждане на информа-
ционна кампания за 
НАТУРА 2000 зоните 
на територията на 
област с администра-
тивен център Видин“ 
беше разположена 
шатра с рекламни и 
информационни ма-
териали, макет на пе-
щера, макети на кри-
ла на птици и „рамка” 
за снимки. 

Въпреки, че де-
нят бе работен, ин-

тересът от страна 
на посетителите към 
шатрата бе голям. 
Служители на общи-
ната отговаряха на 
поставени въпроси за 
целите и дейностите 
на изпълнявания про-
ект. Беше организира-
но и летене с балон, 
на който бе поставен 
транспарант с логото 
но проекта. 

Проектът е 
по договор № 
B G 1 6 M 1 O P 0 0 2 - 3
.019-0007-C01 между 
Община Чупрене и 
Оперативна програма 
„Околна среда 2014 – 
2020 г.“
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З А П О В Е Д
№ РД-04-337/15.09.2021 г.

гр. Видин
На основание чл.47ж, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ във връзка със Заповед №РД 46-122 от 22.03.2021 г. на Министъра 
на земеделието, храните и горите, обнародвана в ДВ, бр.32 от 16.04.2021 г. и писмо изх. № 66-

1792/03.06.2021 г. на Министъра на земеделието, храните и горите.
Н А Р Е Ж Д А М:

Културно-исторически ценности 
откриха в частен имот в Арчар 

Временна организация на 
движението на Дунав мост 2 от 20 

септември до 4 ноември

Нива с коноп намерили поли-
цаи край село Протопопинци 

1.Откривам процедура за провеждането 
на търг (втора тръжна сесия) с тайно надда-
ване за отдаване под наем и аренда на свобод-
ни земеделски земи от ДПФ на територията на 
Област Видин, за стопанската 2021/2022 годи-
на, както следва:

- за отдаване под  аренда за срок от ДЕСЕТ 
стопански години  на свободните земеделски 
земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в 
област Видин за стопанската 2021/2022 година 
с обща площ от 22 626,972 дка, находящи се 
в землищата на Област Видин, като подробен 
опис на земите /номер на имот, площ, НТП, ка-
тегория, начална тръжна цена и др./ е обявен 
на официалната интернет страница на ОД „Зе-
меделие” Видин.

- по реда на чл.24а, ал.1 от ЗСПЗЗ, във 
връзка с чл.47о, ал.2 от ППЗСПЗЗ за отдаване 
под  аренда за срок от ДЕСЕТ стопански годи-
ни  на свободните земеделски земи от Държав-
ния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за 
стопанската 2021/2022 година с обща площ от 
15 142,679 дка, находящи се в землищата на 
Област Видин, като подробен опис на земите /
номер на имот, площ, НТП, категория, начална 
тръжна цена и др./ е обявен на официалната 
интернет страница на ОД „Земеделие” Видин.

- за ОТГЛЕЖДАНЕ на съществуващи трай-
ни насаждения за срок от ДЕСЕТ стопански го-
дини, с обща площ от  140,804 дка, находящи 
се в землищата на Област Видин, като подро-
бен опис на земите /номер на имот, площ, НТП, 
категория, начална тръжна цена и др./ е обявен 
на официалната интернет страница на ОД „Зе-
меделие” Видин.

2. Обект на търга са земите от ДПФ в общи-
ните Брегово, Ново село, Видин, Кула, Димово, 
Грамада, Бойница, Макреш, Белоградчик,  Ру-
жинци и Чупрене подробно описани по общи-
ни, землища, имоти, начин на трайно ползва-
не, форма на отдаване (наем, аренда), срок на 
предоставяне, начална тръжна цена в списъци, 
които са неразделна част от тази заповед.

3. Условия за участие. В търга могат да 
участват физически лица, еднолични търговци 
и юридически лица,  които отговарят на услови-
ята, посочени в чл.47в, ал.1, т.1-8 от ППЗСПЗЗ, 
както и в чл.24а, ал.8 от ЗСПЗЗ, за всички или 
за отделни поземлени имоти в землищата, опи-
сани в списъка по т.2.

4. Началната тръжна цена и размерът на 
депозита за участие в търга са определени със 
заповед №РД 46-122 от 22.03.2021 г. на Минис-
търа на земеделието, храните и горите и са как-
то следва:

4.1. Начална тръжна цена за отглеждане на 
едногодишни полски култури – 46 лв/дка за об-
щините Брегово, Ново село, Видин, Кула, Гра-
мада, Бойница, Макреш, Белоградчик,  Ружин-

ци и Чупрене и 51 лв/дка за община Димово; 
отглеждане на едногодишни полски култури, 
при условията на чл. 47о, ал.2 от ППЗСПЗЗ – 
23  лв/дка за общините Брегово, Ново село, 
Видин, Кула, Грамада, Бойница, Макреш, Бело-
градчик,  Ружинци и Чупрене и 26 лв/дка за об-
щина Димово; за отглеждане на съществуващи 
трайни насаждения – изост.тр.нас.- 49 лв./дка, 
за лозя – 49 лв./дка; 

4.2 Размерът на депозита за участие в търга 
за отглеждане на едногодишни полски култури 
е в размер на  20% от началната тръжна цена, 
умножена по площта на имота;  за отглеждане 
на едногодишни полски култури при условията 
на чл. 47о, ал.2 от ППЗСПЗЗ е в размер на 20% 
от началната тръжна цена за периода от вто-
рата до петата стопанска година, умножена по 
площта на имота; за отглеждане на съществу-
ващи трайни насаждения – 20 лв./дка.

5. .Условия за плащане на цената и депо-
зита. Плащанията се извършват в български 
лева, по банков път по сметка на ОД”Земеделие” 
Видин:

Уникредит Булбанк – Видин
IBAN:BG79 UNCR 7000 3319 7073 45 
BIC на Уникредит Булбанк: UNCRBGSF
6. Място и срок за получаване на доку-

ментите за участие в търга. Документите за 
участие в търга се получават в ОД ”Земеде-
лие”- гр. Видин, ул.”Рибарска”, №12, ет.2, всеки 
работен ден от 9,00 до 17,00 часа, от интернет 
страницата на ОД”Земеделие” и  в Общинските 
служби по земеделие - за земите, обект на тър-
га на територията на съответната община.

7. Място и срок за подаване на доку-
ментите за участие в търга. Документите за 
участие в търга се подават в ОД”Земеделие”- 
гр.Видин, ул.”Рибарска”, №12, ет.2, всеки рабо-
тен ден от 9,00 до 17,00 часа в срок от 30 дни, 
считано от датата на публикацията на запове-
дта в местен вестник.

8. Информация за земите – обект на търга 
са изложени в ОД”Земеделие”-гр.Видин, адрес: 
гр.Видин, ул.”Рибарска” №12, ет.2, на интернет 
страницата на ОД”Земеделие” Видин / http://
www.mzh.government.bg/ODZ-Vidin/bg/Home.
aspx/ и в общинските служби по земеделие - за 
земите, обект на търга на територията на съот-
ветната община.

9. Търгът ще се проведе на 22.10.2021 г. в 
конферентната зала на ОДБХ-Видин с  адрес: 
гр.Видин, ул. „Рибарска” № 12, ет. 1 от 9,00 часа 
със задължително присъствие на кандидатите 
или упълномощени от тях лица.

10. В случаите по чл.47л от ППЗСПЗЗ 
стъпката за наддаване е в размер на един лев 
от началната тръжна цена.  

инж.агр. ПЛАМЕН  ГЕНОВ /П/
Директор на ОД”Земеделие” гр.Видин

151 конопени рас-
тения с височина от 
30 до 130 см са из-
зели служители на 
Районно управление 
– Белоградчик. От 
Областната дирекция 
на МВР – Видин съ-
общиха, че насажде-
нията са открити в го-
риста местност край 
с. Протопопинци. На 
мястото криминалис-
ти установили 59-го-
дишен от с. Чупрене, 

който полагал грижи 
за растенията.

Мъжът е задър-
жан в полицейския 
арест за срок до 24 
часа. При полевия 
наркотест листната 
маса реагирала на 
канабис. Разследва-
нето по случая про-
дължава, в РУ – Бело-
градчик е образувано 
досъдебно производ-
ство по чл.354в от 
Наказателния кодекс.

Каменни предме-
ти, носещи белезите 
на културно-истори-
чески ценности – не-
индентифицирани и 
нерегистрирани по 
Закона за културното 
наследство, са из-
зели през миналата 
седмица служители 
на Районно управле-
ние – Видин, съоб-
щиха от Областната 
дирекция на МВР – 
Видин. В условията 
на неотложност кри-
миналисти са пред-
приели претърсване 
в двор на частен имот 
в с. Арчар. Там уста-
новили правоъгълен 
каменен обект с вид 
на саркофаг с капак 

и два каменни пред-
мета с цилиндрична 
форма, единият с дъ-
говидни изображения 
по повърхността. 67-
годишният собстве-
ник на имота – местен 
жител, е задържан в 
полицейския арест за 
срок до 24 часа.

Предстои исто-
рико-археологическа 
експертиза за уста-
новяване на произ-
хода и стойността на 
иззетите предмети. 
Разследването по 
случая продължава, 
образувано е досъ-
дебно производство 
за престъпление по 
чл.278, ал.1 от Нака-
зателния кодекс.

Поради извърш-
ване на ремонт на км 
-1+540 на път Е 79 в 
румънската част пре-
ди ГКПП Дунав мост 
Видин – Калафат, 
от 20.09.2021 г. до 
04.10.2021 г. ще бъде 
въведена временна 
организация на дви-
жението, съобщават 

от  Дунав мост Видин 
– Калафат“ АД.

Превозните сред-
ства от България към 
Румъния ще премина-
ват през лявата лента 
на пътното платно. 
Участъкът ще бъде 
сигнализиран със съ-
ответните пътни зна-
ци.
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Процедура за провеждане на 
публичен търг с тайно надда-

ване за продажба на недвижим 
имот- гараж, частна общинска 

собственост, находящ се в Южна 
промишлена зона /триъгълника/, 
с идентификатор 10971.510.224.4 

по Кадастрална карта на град 
Видин, съгласно Акт за общинска 
собственост №4283/15.03.2021г. , 
със застроена площ 24 кв.м, при 

начална тръжна цена 3800 /три хи-
ляди и осемстотин/ лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 
08.10.2021г. от 9,30 часа  в админи-
стративната сграда на Община Ви-
дин, Медиен център, партерен етаж, 
пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкур-
сите и придружаващите го документи 
се подават в срок до  07.10.2021г. до 
17,00часа  в гр..Видин,  Администра-
тивната сграда на Община Видин 
пл.“Бдинци“ №2 „Център за информа-
ционно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се заку-
пува в срок до 07.10.2021г. до 16,00ч. 
от административната сграда на Об-
щина Видин, пл. „Бдинци“ №2, ет.7 
ст.4. Цена на документацията –40.00 
/четиридесет/ лева без/с ДДС.

Време и начин за оглед - всеки 
работен ден от 8,30 часа до 17,00 
часа.

Депозит за участие в търга – 
100.00 /сто/ лева,  внесени в срок 
до 07.10.2021г. до 16,00 часа  по 
сметка на Община Видин IBAN: 
BG53STSA93003300046030, BIC: 
STSABGSF на “Банка ДСК” ЕАД.

Начин и срок на плащане от спе-
челилият търга участник:

• плащането се извършва в ед-
номесечен срок, от връчване на За-
поведта на Кмета на Община Видин 
за определяне на спечелилият участ-
ник

Договорът се сключва след пла-
щане на дължимите суми, съгласно 
срока, посочен по- горе.

• В същия срок спечелилия 
търга участник е длъжен да заплати 
и сума, представляваща 2,5% данък, 
съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ. 

Тел. за справки: 094 609417, 
094 609433

Процедура за провеждане на 
публичен търг с тайно надда-

ване за продажба на недвижим 
имот- гараж, частна общинска 

собственост, находящ се в Южна 
промишлена зона /триъгълника/, 
с идентификатор 10971.510.224.5 

по Кадастрална карта на град 
Видин, съгласно Акт за общинска 
собственост №4284/15.03.2021г. , 
със застроена площ 24 кв.м, при 

начална тръжна цена 3800 /три хи-
ляди и осемстотин/ лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 
08.10.2021г. от 9,40 часа  в админи-
стративната сграда на Община Ви-
дин, Медиен център, партерен етаж, 
пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкур-
сите и придружаващите го документи 
се подават в срок до  07.10.2021г. до 
17,00часа  в гр..Видин,  Администра-
тивната сграда на Община Видин 
пл.“Бдинци“ №2 „Център за инфор-
мационно обслужване на граждани-
те“ .

Тръжната документация се за-
купува в срок до 07.10.2021г. до 
16,00ч. от административната сгра-
да на Община Видин, пл. „Бдинци“ 
№2, ет.7 ст.4. Цена на документаци-
ята –40.00 /четиридесет/ лева без/с 
ДДС.

Време и начин за оглед - всеки 
работен ден от 8,30 часа до 17,00 
часа.

Депозит за участие в търга – 
100.00 /сто/ лева,  внесени в срок 
до 07.10.2021г. до 16,00 часа  по 
сметка на Община Видин IBAN: 
BG53STSA93003300046030, BIC: 
STSABGSF на “Банка ДСК” ЕАД.

Начин и срок на плащане от спе-
челилият търга участник:

• плащането се извършва в 
едномесечен срок, от връчване на 
Заповедта на Кмета на Община Ви-
дин за определяне на спечелилият 
участник

Договорът се сключва след пла-
щане на дължимите суми, съгласно 
срока, посочен по- горе.

• В същия срок спечелилия 
търга участник е длъжен да заплати 
и сума, представляваща 2,5% данък, 
съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ. 

Тел. за справки: 094 609417, 
094 609433

 Процедура за провеждане на 
публичен търг с тайно наддаване 

за продажба на недвижим имот- га-
раж, частна общинска собственост, 

находящ се в Южна промишлена 
зона /триъгълника/, с идентифика-
тор 10971.510.224.6 по Кадастрална 

карта на град Видин, съгласно 
Акт за общинска собственост 

№4285/15.03.2021г. , със застроена 
площ 24 кв.м, при начална тръжна 
цена 3800 /три хиляди и осемсто-

тин/ лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 
08.10.2021г. от 9,50 часа  в админи-
стративната сграда на Община Ви-
дин, Медиен център, партерен етаж, 
пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкур-
сите и придружаващите го документи 
се подават в срок до  07.10.2021г. до 
17,00часа  в гр..Видин,  Администра-
тивната сграда на Община Видин 
пл.“Бдинци“ №2 „Център за информа-
ционно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се заку-
пува в срок до 07.10.2021г. до 16,00ч. 
от административната сграда на Об-
щина Видин, пл. „Бдинци“ №2, ет.7 
ст.4. Цена на документацията –40.00 
/четиридесет/ лева без/с ДДС.

Време и начин за оглед - всеки 
работен ден от 8,30 часа до 17,00 
часа.

Депозит за участие в търга – 
100.00 /сто/ лева,  внесени в срок 
до 07.10.2021г. до 16,00 часа  по 
сметка на Община Видин IBAN: 
BG53STSA93003300046030, BIC: 
STSABGSF на “Банка ДСК” ЕАД.

Начин и срок на плащане от спе-
челилият търга участник:

• плащането се извършва в ед-
номесечен срок, от връчване на Запо-
ведта на Кмета на Община Видин за 
определяне на спечелилият участник

Договорът се сключва след пла-
щане на дължимите суми, съгласно 
срока, посочен по- горе.

• В същия срок спечелилия 
търга участник е длъжен да заплати 
и сума, представляваща 2,5% данък, 
съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ. 

Тел. за справки: 094 609417,
 094 609433
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Процедура за провеждане на 
публичен търг с тайно надда-

ване за продажба на недвижим 
имот- гараж, частна общинска 

собственост, находящ се в Южна 
промишлена зона /триъгълника/, 
с идентификатор 10971.510.224.7 

по Кадастрална карта на град 
Видин, съгласно Акт за общинска 
собственост №4286/15.03.2021г. , 
със застроена площ 24 кв.м, при 

начална тръжна цена 3800 /три хи-
ляди и осемстотин/ лева без ДДС.

 
Търгът ще се проведе на 

08.10.2021г. от 10,00 часа  в админи-
стративната сграда на Община Ви-
дин, Медиен център, партерен етаж, 
пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкур-
сите и придружаващите го документи 
се подават в срок до  07.10.2021г. до 
17,00часа  в гр..Видин,  Администра-
тивната сграда на Община Видин 
пл.“Бдинци“ №2 „Център за инфор-
мационно обслужване на граждани-
те“ .

Тръжната документация се за-
купува в срок до 07.10.2021г. до 
16,00ч. от административната сгра-
да на Община Видин, пл. „Бдинци“ 
№2, ет.7 ст.4. Цена на документаци-
ята –40.00 /четиридесет/ лева без/с 
ДДС.

Време и начин за оглед - всеки 
работен ден от 8,30 часа до 17,00 
часа.

Депозит за участие в търга – 
100.00 /сто/ лева,  внесени в срок 
до 07.10.2021г. до 16,00 часа  по 
сметка на Община Видин IBAN: 
BG53STSA93003300046030, BIC: 
STSABGSF на “Банка ДСК” ЕАД.

 Начин и срок на плащане от 
спечелилият търга участник:

• плащането се извършва в 
едномесечен срок, от връчване на 
Заповедта на Кмета на Община Ви-
дин за определяне на спечелилият 
участник

Договорът се сключва след пла-
щане на дължимите суми, съгласно 
срока, посочен по- горе.

• В същия срок спечелилия 
търга участник е длъжен да заплати 
и сума, представляваща 2,5% данък, 
съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ. 

Тел. за справки: 094 609417,
 094 609433

Процедура за провеждане на 
публичен търг с тайно надда-

ване за продажба на недвижим 
имот- гараж, частна общинска 

собственост, находящ се в Южна 
промишлена зона /триъгълника/, 
с идентификатор 10971.510.224.8 

по Кадастрална карта на град 
Видин, съгласно Акт за общинска 
собственост №4287/15.03.2021г. , 
със застроена площ 24 кв.м, при 

начална тръжна цена 3600 /три хи-
ляди и шестстотин/ лева без ДДС.

  
Търгът ще се проведе на 

08.10.2021г. от 10,10 часа  в админи-
стративната сграда на Община Ви-
дин, Медиен център, партерен етаж, 
пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкур-
сите и придружаващите го докумен-
ти се подават в срок до  07.10.2021г. 
до 17,00часа  в гр..Видин,  Админи-
стративната сграда на Община Видин 
пл.“Бдинци“ №2 „Център за информа-
ционно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се заку-
пува в срок до 07.10.2021г. до 16,00ч. 
от административната сграда на Об-
щина Видин, пл. „Бдинци“ №2, ет.7 
ст.4. Цена на документацията –40.00 
/четиридесет/ лева без/с ДДС.

Време и начин за оглед - всеки 
работен ден от 8,30 часа до 17,00 
часа.

Депозит за участие в търга – 
100.00 /сто/ лева,  внесени в срок 
до 07.10.2021г. до 16,00 часа  по 
сметка на Община Видин IBAN: 
BG53STSA93003300046030, BIC: 
STSABGSF на “Банка ДСК” ЕАД.

Начин и срок на плащане от спе-
челилият търга участник:

• плащането се извършва в ед-
номесечен срок, от връчване на Запо-
ведта на Кмета на Община Видин за 
определяне на спечелилият участник

Договорът се сключва след пла-
щане на дължимите суми, съгласно 
срока, посочен по- горе.

• В същия срок спечелилия 
търга участник е длъжен да заплати 
и сума, представляваща 2,5% данък, 
съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ. 

Тел. за справки: 094 609417, 
094 609433

Процедура за провеждане на пуб-
личен търг с тайно наддаване за 
продажба на недвижим имот- га-

раж, частна общинска собственост, 
находящ се в Южна промишлена 

зона /триъгълника/, с идентифика-
тор 10971.510.224.9 по Кадастрална 

карта на град Видин, съгласно 
Акт за общинска собственост 

№4288/15.03.2021г. , със застроена 
площ 24 кв.м, при начална тръжна 
цена 3800 /три хиляди и осемсто-

тин/ лева без ДДС.
  
Търгът ще се проведе на 

08.10.2021г. от 10,20 часа  в админи-
стративната сграда на Община Ви-
дин, Медиен център, партерен етаж, 
пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкур-
сите и придружаващите го документи 
се подават в срок до  07.10.2021г. до 
17,00часа  в гр..Видин,  Администра-
тивната сграда на Община Видин 
пл.“Бдинци“ №2 „Център за информа-
ционно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се заку-
пува в срок до 07.10.2021г. до 16,00ч. 
от административната сграда на Об-
щина Видин, пл. „Бдинци“ №2, ет.7 
ст.4. Цена на документацията –40.00 
/четиридесет/ лева без/с ДДС.

Време и начин за оглед - всеки 
работен ден от 8,30 часа до 17,00 
часа.

Депозит за участие в търга – 
100.00 /сто/ лева,  внесени в срок 
до 07.10.2021г. до 16,00 часа  по 
сметка на Община Видин IBAN: 
BG53STSA93003300046030, BIC: 
STSABGSF на “Банка ДСК” ЕАД.

 Начин и срок на плащане от спе-
челилият търга участник:

• плащането се извършва в ед-
номесечен срок, от връчване на Запо-
ведта на Кмета на Община Видин за 
определяне на спечелилият участник

Договорът се сключва след пла-
щане на дължимите суми, съгласно 
срока, посочен по- горе.

• В същия срок спечелилия 
търга участник е длъжен да заплати 
и сума, представляваща 2,5% данък, 
съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ. 

Тел. за справки: 094 609417, 
094 609433
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Процедура за провеждане на 
публичен търг с тайно надда-

ване за продажба на недвижим 
имот- гараж, частна общинска 

собственост, находящ се в Южна 
промишлена зона /триъгълника/, 
с идентификатор 10971.510.224.10 

по Кадастрална карта на град 
Видин, съгласно Акт за общинска 
собственост №4289/15.03.2021г. , 
със застроена площ 24 кв.м, при 

начална тръжна цена 3800 /три хи-
ляди и осемстотин/ лева без ДДС.

  
Търгът ще се проведе на 

08.10.2021г. от 10,30 часа  в админи-
стративната сграда на Община Ви-
дин, Медиен център, партерен етаж, 
пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкур-
сите и придружаващите го документи 
се подават в срок до  07.10.2021г. до 
17,00часа  в гр..Видин,  Администра-
тивната сграда на Община Видин 
пл.“Бдинци“ №2 „Център за инфор-
мационно обслужване на граждани-
те“ .

Тръжната документация се заку-
пува в срок до 07.10.2021г. до 16,00ч. 
от административната сграда на Об-
щина Видин, пл. „Бдинци“ №2, ет.7 
ст.4. Цена на документацията –40.00 
/четиридесет/ лева без/с ДДС.

Време и начин за оглед - всеки 
работен ден от 8,30 часа до 17,00 
часа.

Депозит за участие в търга – 
100.00 /сто/ лева,  внесени в срок 
до 07.10.2021г. до 16,00 часа  по 
сметка на Община Видин IBAN: 
BG53STSA93003300046030, BIC: 
STSABGSF на “Банка ДСК” ЕАД.

Начин и срок на плащане от спе-
челилият търга участник:

• плащането се извършва в ед-
номесечен срок, от връчване на За-
поведта на Кмета на Община Видин 
за определяне на спечелилият участ-
ник

Договорът се сключва след пла-
щане на дължимите суми, съгласно 
срока, посочен по- горе.

• В същия срок спечелилия 
търга участник е длъжен да заплати 
и сума, представляваща 2,5% данък, 
съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ. 

Тел. за справки: 094 609417, 
094 609433

Процедура за провеждане на 
публичен търг с тайно надда-

ване за продажба на недвижим 
имот- гараж, частна общинска 

собственост, находящ се в Южна 
промишлена зона /триъгълника/, 
с идентификатор 10971.510.224.13 

по Кадастрална карта на град 
Видин, съгласно Акт за общинска 
собственост №4290/15.03.2021г. , 
със застроена площ 24 кв.м, при 

начална тръжна цена 3800 /три хи-
ляди и осемстотин/ лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 
08.10.2021г. от 10,40 часа  в админи-
стративната сграда на Община Ви-
дин, Медиен център, партерен етаж, 
пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкур-
сите и придружаващите го документи 
се подават в срок до  07.10.2021г. до 
17,00часа  в гр..Видин,  Администра-
тивната сграда на Община Видин 
пл.“Бдинци“ №2 „Център за инфор-
мационно обслужване на граждани-
те“ .

Тръжната документация се заку-
пува в срок до 07.10.2021г. до 16,00ч. 
от административната сграда на Об-
щина Видин, пл. „Бдинци“ №2, ет.7 
ст.4. Цена на документацията –40.00 
/четиридесет/ лева без/с ДДС.

Време и начин за оглед - всеки 
работен ден от 8,30 часа до 17,00 
часа.

Депозит за участие в търга – 
100.00 /сто/ лева,  внесени в срок 
до 07.10.2021г. до 16,00 часа  по 
сметка на Община Видин IBAN: 
BG53STSA93003300046030, BIC: 
STSABGSF на “Банка ДСК” ЕАД.

Начин и срок на плащане от спе-
челилият търга участник:

• плащането се извършва в ед-
номесечен срок, от връчване на За-
поведта на Кмета на Община Видин 
за определяне на спечелилият участ-
ник

Договорът се сключва след пла-
щане на дължимите суми, съгласно 
срока, посочен по- горе.

• В същия срок спечелилия 
търга участник е длъжен да заплати 
и сума, представляваща 2,5% данък, 
съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ. 

Тел. за справки: 094 609417, 
094 609433

Процедура за провеждане на 
публичен търг с тайно надда-

ване за продажба на недвижим 
имот- гараж, частна общинска 

собственост, находящ се в Южна 
промишлена зона /триъгълника/, 
с идентификатор 10971.510.224.15 

по Кадастрална карта на град 
Видин, съгласно Акт за общинска 
собственост №4291/15.03.2021г. , 
със застроена площ 24 кв.м, при 

начална тръжна цена 3800 /три хи-
ляди и осемстотин/ лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 
08.10.2021г. от 10,50 часа  в админи-
стративната сграда на Община Ви-
дин, Медиен център, партерен етаж, 
пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкур-
сите и придружаващите го документи 
се подават в срок до  07.10.2021г. до 
17,00часа  в гр..Видин,  Администра-
тивната сграда на Община Видин 
пл.“Бдинци“ №2 „Център за информа-
ционно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се заку-
пува в срок до 07.10.2021г. до 16,00ч. 
от административната сграда на Об-
щина Видин, пл. „Бдинци“ №2, ет.7 
ст.4. Цена на документацията –40.00 
/четиридесет/ лева без/с ДДС.

Време и начин за оглед - всеки 
работен ден от 8,30 часа до 17,00 
часа.

Депозит за участие в търга – 
100.00 /сто/ лева,  внесени в срок 
до 07.10.2021г. до 16,00 часа  по 
сметка на Община Видин IBAN: 
BG53STSA93003300046030, BIC: 
STSABGSF на “Банка ДСК” ЕАД.

Начин и срок на плащане от спе-
челилият търга участник:

• плащането се извършва в ед-
номесечен срок, от връчване на Запо-
ведта на Кмета на Община Видин за 
определяне на спечелилият участник

Договорът се сключва след пла-
щане на дължимите суми, съгласно 
срока, посочен по- горе.

• В същия срок спечелилия 
търга участник е длъжен да заплати 
и сума, представляваща 2,5% данък, 
съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ. 

Тел. за справки: 094 609417, 
094 609433
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Процедура за провеждане на 
публичен търг с тайно надда-

ване за продажба на недвижим 
имот- гараж, частна общинска 

собственост, находящ се в Южна 
промишлена зона /триъгълника/, 
с идентификатор 10971.510.224.16 

по Кадастрална карта на град 
Видин, съгласно Акт за общинска 
собственост №4292/15.03.2021г. , 
със застроена площ 24 кв.м, при 

начална тръжна цена 3800 /три хи-
ляди и осемстотин/ лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 
08.10.2021г. от 11,00 часа  в админи-
стративната сграда на Община Ви-
дин, Медиен център, партерен етаж, 
пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкур-
сите и придружаващите го докумен-
ти се подават в срок до  07.10.2021г. 
до 17,00часа  в гр..Видин,  Админи-
стративната сграда на Община Видин 
пл.“Бдинци“ №2 „Център за информа-
ционно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се заку-
пува в срок до 07.10.2021г. до 16,00ч. 
от административната сграда на Об-
щина Видин, пл. „Бдинци“ №2, ет.7 
ст.4. Цена на документацията –40.00 
/четиридесет/ лева без/с ДДС.

Време и начин за оглед - всеки 
работен ден от 8,30 часа до 17,00 
часа.

Депозит за участие в търга – 
100.00 /сто/ лева,  внесени в срок 
до 07.10.2021г. до 16,00 часа  по 
сметка на Община Видин IBAN: 
BG53STSA93003300046030, BIC: 
STSABGSF на “Банка ДСК” ЕАД.

Начин и срок на плащане от спе-
челилият търга участник:

• плащането се извършва в ед-
номесечен срок, от връчване на Запо-
ведта на Кмета на Община Видин за 
определяне на спечелилият участник

Договорът се сключва след пла-
щане на дължимите суми, съгласно 
срока, посочен по- горе.

• В същия срок спечелилия 
търга участник е длъжен да заплати 
и сума, представляваща 2,5% данък, 
съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ. 

Тел. за справки: 094 609417, 
094 609433

Процедура за провеждане на 
публичен търг с тайно надда-

ване за продажба на недвижим 
имот- гараж, частна общинска 

собственост, находящ се в Южна 
промишлена зона /триъгълника/, 
с идентификатор 10971.510.224.17 

по Кадастрална карта на град 
Видин, съгласно Акт за общинска 
собственост №4293/15.03.2021г. , 
със застроена площ 24 кв.м, при 

начална тръжна цена 3800 /три хи-
ляди и осемстотин/ лева без ДДС.

  
Търгът ще се проведе на 

08.10.2021г. от 11,10 часа  в админи-
стративната сграда на Община Ви-
дин, Медиен център, партерен етаж, 
пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкур-
сите и придружаващите го документи 
се подават в срок до  07.10.2021г. до 
17,00часа  в гр..Видин,  Администра-
тивната сграда на Община Видин 
пл.“Бдинци“ №2 „Център за информа-
ционно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се заку-
пува в срок до 07.10.2021г. до 16,00ч. 
от административната сграда на Об-
щина Видин, пл. „Бдинци“ №2, ет.7 
ст.4. Цена на документацията –40.00 
/четиридесет/ лева без/с ДДС.

Време и начин за оглед - всеки 
работен ден от 8,30 часа до 17,00 
часа.

Депозит за участие в търга – 
100.00 /сто/ лева,  внесени в срок 
до 07.10.2021г. до 16,00 часа  по 
сметка на Община Видин IBAN: 
BG53STSA93003300046030, BIC: 
STSABGSF на “Банка ДСК” ЕАД.

Начин и срок на плащане от спе-
челилият търга участник:

• плащането се извършва в ед-
номесечен срок, от връчване на Запо-
ведта на Кмета на Община Видин за 
определяне на спечелилият участник

Договорът се сключва след пла-
щане на дължимите суми, съгласно 
срока, посочен по- горе.

• В същия срок спечелилия 
търга участник е длъжен да заплати 
и сума, представляваща 2,5% данък, 
съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ. 

Тел. за справки: 094 609417, 
094 609433

Процедура за провеждане на 
публичен търг с тайно надда-

ване за продажба на недвижим 
имот- гараж, частна общинска 

собственост, находящ се в Южна 
промишлена зона /триъгълника/, 
с идентификатор 10971.510.224.19 

по Кадастрална карта на град 
Видин, съгласно Акт за общинска 
собственост №4294/15.03.2021г. , 
със застроена площ 24 кв.м, при 

начална тръжна цена 3800 /три хи-
ляди и осемстотин/ лева без ДДС.

  
Търгът ще се проведе на 

08.10.2021г. от 11,20 часа  в админи-
стративната сграда на Община Ви-
дин, Медиен център, партерен етаж, 
пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкур-
сите и придружаващите го докумен-
ти се подават в срок до  07.10.2021г. 
до 17,00часа  в гр..Видин,  Админи-
стративната сграда на Община Видин 
пл.“Бдинци“ №2 „Център за информа-
ционно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се заку-
пува в срок до 07.10.2021г. до 16,00ч. 
от административната сграда на Об-
щина Видин, пл. „Бдинци“ №2, ет.7 
ст.4. Цена на документацията –40.00 /
четиридесет/ лева без/с ДДС.

Време и начин за оглед - всеки 
работен ден от 8,30 часа до 17,00 
часа.

Депозит за участие в търга – 
100.00 /сто/ лева,  внесени в срок 
до 07.10.2021г. до 16,00 часа  по 
сметка на Община Видин IBAN: 
BG53STSA93003300046030, BIC: 
STSABGSF на “Банка ДСК” ЕАД.

Начин и срок на плащане от спе-
челилият търга участник:

• плащането се извършва в ед-
номесечен срок, от връчване на Запо-
ведта на Кмета на Община Видин за 
определяне на спечелилият участник

Договорът се сключва след пла-
щане на дължимите суми, съгласно 
срока, посочен по- горе.

• В същия срок спечелилия 
търга участник е длъжен да заплати 
и сума, представляваща 2,5% данък, 
съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ. 

Тел. за справки: 094 609417, 
094 609433
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Процедура за провеждане на пуб-
личен търг с тайно наддаване за 
продажба на недвижим имот- га-

раж, частна общинска собственост, 
находящ се в Южна промишлена 

зона /триъгълника/, с идентифика-
тор 10971.510.225.4 по Кадастрална 

карта на град Видин, съгласно 
Акт за общинска собственост 

№4295/15.03.2021г. , със застроена 
площ 24 кв.м, при начална тръжна 
цена 3800 /три хиляди и осемсто-

тин/ лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 
08.10.2021г. от 11,30 часа  в админи-
стративната сграда на Община Ви-
дин, Медиен център, партерен етаж, 
пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкур-
сите и придружаващите го документи 
се подават в срок до  07.10.2021г. до 
17,00часа  в гр..Видин,  Администра-
тивната сграда на Община Видин 
пл.“Бдинци“ №2 „Център за информа-
ционно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се заку-
пува в срок до 07.10.2021г. до 16,00ч. 
от административната сграда на Об-
щина Видин, пл. „Бдинци“ №2, ет.7 
ст.4. Цена на документацията –40.00 
/четиридесет/ лева без/с ДДС.

Време и начин за оглед - всеки 
работен ден от 8,30 часа до 17,00 
часа.

Депозит за участие в търга – 
100.00 /сто/ лева,  внесени в срок 
до 07.10.2021г. до 16,00 часа  по 
сметка на Община Видин IBAN: 
BG53STSA93003300046030, BIC: 
STSABGSF на “Банка ДСК” ЕАД.

Начин и срок на плащане от спе-
челилият търга участник:

• плащането се извършва в ед-
номесечен срок, от връчване на Запо-
ведта на Кмета на Община Видин за 
определяне на спечелилият участник

Договорът се сключва след пла-
щане на дължимите суми, съгласно 
срока, посочен по- горе.

• В същия срок спечелилия 
търга участник е длъжен да заплати 
и сума, представляваща 2,5% данък, 
съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ. 

Тел. за справки: 094 609417, 
094 609433

Процедура за провеждане на пуб-
личен търг с тайно наддаване за 
продажба на недвижим имот- га-

раж, частна общинска собственост, 
находящ се в Южна промишлена 

зона /триъгълника/, с идентифика-
тор 10971.510.225.5 по Кадастрална 

карта на град Видин, съгласно 
Акт за общинска собственост 

№4296/15.03.2021г. , със застроена 
площ 24 кв.м, при начална тръжна 
цена 3800 /три хиляди и осемсто-

тин/ лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 
08.10.2021г. от 11,40 часа  в админи-
стративната сграда на Община Ви-
дин, Медиен център, партерен етаж, 
пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкур-
сите и придружаващите го документи 
се подават в срок до  07.10.2021г. до 
17,00часа  в гр..Видин,  Администра-
тивната сграда на Община Видин 
пл.“Бдинци“ №2 „Център за информа-
ционно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се заку-
пува в срок до 07.10.2021г. до 16,00ч. 
от административната сграда на Об-
щина Видин, пл. „Бдинци“ №2, ет.7 
ст.4. Цена на документацията –40.00 
/четиридесет/ лева без/с ДДС.

Време и начин за оглед - всеки 
работен ден от 8,30 часа до 17,00 
часа.

Депозит за участие в търга – 
100.00 /сто/ лева,  внесени в срок 
до 07.10.2021г. до 16,00 часа  по 
сметка на Община Видин IBAN: 
BG53STSA93003300046030, BIC: 
STSABGSF на “Банка ДСК” ЕАД.

Начин и срок на плащане от спе-
челилият търга участник:

• плащането се извършва в ед-
номесечен срок, от връчване на Запо-
ведта на Кмета на Община Видин за 
определяне на спечелилият участник

Договорът се сключва след пла-
щане на дължимите суми, съгласно 
срока, посочен по- горе.

• В същия срок спечелилия 
търга участник е длъжен да заплати 
и сума, представляваща 2,5% данък, 
съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ. 

Тел. за справки: 094 609417, 
094 609433

 Процедура за провеждане на 
публичен търг с тайно надда-

ване за продажба на недвижим 
имот- гараж, частна общинска 

собственост, находящ се в Южна 
промишлена зона /триъгълника/, 
с идентификатор 10971.510.225.6 

по Кадастрална карта на град 
Видин, съгласно Акт за общинска 
собственост №4297/15.03.2021г. , 
със застроена площ 24 кв.м, при 

начална тръжна цена 3800 /три хи-
ляди и осемстотин/ лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 
08.10.2021 г.от 11,50 часа  в админи-
стративната сграда на Община Ви-
дин, Медиен център, партерен етаж, 
пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкур-
сите и придружаващите го документи 
се подават в срок до  07.10.2021г. до 
17,00часа  в гр..Видин,  Администра-
тивната сграда на Община Видин 
пл.“Бдинци“ №2 „Център за информа-
ционно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се заку-
пува в срок до 07.10.2021г. до 16,00ч. 
от административната сграда на Об-
щина Видин, пл. „Бдинци“ №2, ет.7 
ст.4. Цена на документацията –40.00 
/четиридесет/ лева без/с ДДС.

Време и начин за оглед - всеки 
работен ден от 8,30 часа до 17,00 
часа.

Депозит за участие в търга – 
100.00 /сто/ лева,  внесени в срок 
до 07.10.2021г. до 16,00 часа  по 
сметка на Община Видин IBAN: 
BG53STSA93003300046030, BIC: 
STSABGSF на “Банка ДСК” ЕАД.

Начин и срок на плащане от спе-
челилият търга участник:

• плащането се извършва в ед-
номесечен срок, от връчване на За-
поведта на Кмета на Община Видин 
за определяне на спечелилият участ-
ник

Договорът се сключва след пла-
щане на дължимите суми, съгласно 
срока, посочен по- горе.

• В същия срок спечелилия 
търга участник е длъжен да заплати 
и сума, представляваща 2,5% данък, 
съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ. 

Тел. за справки: 094 609417, 
094 609433
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Процедура за провеждане на пуб-
личен търг с тайно наддаване за 
продажба на недвижим имот- га-

раж, частна общинска собственост, 
находящ се в Южна промишлена 

зона /триъгълника/, с идентифика-
тор 10971.510.225.7 по Кадастрал-
на карта на град Видин, съгласно 

Акт за общинска собственост 
№4298/15.03.2021г. , със застроена 
площ 24 кв.м, при начална тръжна 
цена 3800 /три хиляди и осемсто-

тин/ лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 
08.10.2021г. от 12,40 часа  в админи-
стративната сграда на Община Ви-
дин, Медиен център, партерен етаж, 
пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкур-
сите и придружаващите го документи 
се подават в срок до  07.10.2021г. до 
17,00часа  в гр..Видин,  Администра-
тивната сграда на Община Видин 
пл.“Бдинци“ №2 „Център за информа-
ционно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се заку-
пува в срок до 07.10.2021г. до 16,00ч. 
от административната сграда на Об-
щина Видин, пл. „Бдинци“ №2, ет.7 
ст.4. Цена на документацията –40.00 
/четиридесет/ лева без/с ДДС.

Време и начин за оглед - всеки ра-
ботен ден от 8,30 часа до 17,00 часа.

Депозит за участие в търга 
–100.00 /сто/ лева,  внесени в срок 
до 07.10.2021г. до 16,00 часа  по 
сметка на Община Видин IBAN: 
BG53STSA93003300046030, BIC: 
STSABGSF на “Банка ДСК” ЕАД.

Начин и срок на плащане от спе-
челилият търга участник:

• плащането се извършва в ед-
номесечен срок, от връчване на Запо-
ведта на Кмета на Община Видин за 
определяне на спечелилият участник

Договорът се сключва след пла-
щане на дължимите суми, съгласно 
срока, посочен по- горе.

• В същия срок спечелилия 
търга участник е длъжен да заплати 
и сума, представляваща 2,5% данък, 
съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ. 

Тел. за справки: 094 609417, 
094 609433

Процедура за провеждане на 
публичен търг с тайно наддаване 

за продажба на недвижим имот- га-
раж, частна общинска собственост, 

находящ се в Южна промишлена 
зона /триъгълника/, с идентифика-
тор 10971.510.225.8 по Кадастрал-
на карта на град Видин, съгласно 

Акт за общинска собственост 
№4299/15.03.2021г. , със застроена 
площ 24 кв.м, при начална тръжна 
цена 3800 /три хиляди и осемсто-

тин/ лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 
08.10.2021г. от 12,50 часа  в админи-
стративната сграда на Община Ви-
дин, Медиен център, партерен етаж, 
пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкур-
сите и придружаващите го документи 
се подават в срок до  07.10.2021г. до 
17,00часа  в гр..Видин,  Администра-
тивната сграда на Община Видин 
пл.“Бдинци“ №2 „Център за информа-
ционно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се заку-
пува в срок до 07.10.2021г. до 16,00ч. 
от административната сграда на Об-
щина Видин, пл. „Бдинци“ №2, ет.7 
ст.4. Цена на документацията –40.00 
/четиридесет/ лева без/с ДДС.

Време и начин за оглед - всеки 
работен ден от 8,30 часа до 17,00 
часа.

Депозит за участие в търга – 
100.00 /сто/ лева,  внесени в срок 
до 07.10.2021г. до 16,00 часа  по 
сметка на Община Видин IBAN: 
BG53STSA93003300046030, BIC: 
STSABGSF на “Банка ДСК” ЕАД.

Начин и срок на плащане от спе-
челилият търга участник:

• плащането се извършва в ед-
номесечен срок, от връчване на Запо-
ведта на Кмета на Община Видин за 
определяне на спечелилият участник

Договорът се сключва след пла-
щане на дължимите суми, съгласно 
срока, посочен по- горе.

• В същия срок спечелилия 
търга участник е длъжен да заплати 
и сума, представляваща 2,5% данък, 
съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ. 

Тел. за справки: 094 609417, 
094 609433

Процедура за провеждане на 
публичен търг с тайно наддаване 

за продажба на недвижим имот- га-
раж, частна общинска собственост, 

находящ се в Южна промишлена 
зона /триъгълника/, с идентифика-
тор 10971.510.225.9 по Кадастрал-
на карта на град Видин, съгласно 

Акт за общинска собственост 
№4300/15.03.2021г. , със застроена 
площ 24 кв.м, при начална тръжна 
цена 3800 /три хиляди и осемсто-

тин/ лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 
08.10.2021г. от 13,00 часа  в админи-
стративната сграда на Община Ви-
дин, Медиен център, партерен етаж, 
пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкур-
сите и придружаващите го документи 
се подават в срок до  07.10.2021г. до 
17,00часа  в гр..Видин,  Администра-
тивната сграда на Община Видин 
пл.“Бдинци“ №2 „Център за информа-
ционно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се заку-
пува в срок до 07.10.2021г. до 16,00ч. 
от административната сграда на Об-
щина Видин, пл. „Бдинци“ №2, ет.7 
ст.4. Цена на документацията –40.00 
/четиридесет/ лева без/с ДДС.

Време и начин за оглед - всеки 
работен ден от 8,30 часа до 17,00 
часа.

Депозит за участие в търга – 
100.00 /сто/ лева,  внесени в срок 
до 07.10.2021г. до 16,00 часа  по 
сметка на Община Видин IBAN: 
BG53STSA93003300046030, BIC: 
STSABGSF на “Банка ДСК” ЕАД.

Начин и срок на плащане от спе-
челилият търга участник:

• плащането се извършва в ед-
номесечен срок, от връчване на Запо-
ведта на Кмета на Община Видин за 
определяне на спечелилият участник

Договорът се сключва след пла-
щане на дължимите суми, съгласно 
срока, посочен по- горе.

• В същия срок спечелилия 
търга участник е длъжен да заплати 
и сума, представляваща 2,5% данък, 
съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ. 

Тел. за справки: 094 609417, 
094 609433
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З А П О В Е Д
№ РД-04-336/15.09.2021 г.

гр. Видин
На основание чл. 47ж, ал. 1, чл. 103 и чл. 104 от Правилника за прилагане на Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), във връзка с чл. 
37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), 
заповед № РД 46-122/22.03.2021 г. и заповед № РД 46-93/24.02.2021 г. на министъра 

на земеделието, храните и горите
НАРЕЖДАМ:

Процедура за провеждане на пуб-
личен търг с тайно наддаване за 
продажба на недвижим имот- га-

раж, частна общинска собственост, 
находящ се в Южна промишлена 

зона /триъгълника/, с идентифика-
тор 10971.510.225.10 по Кадастрал-
на карта на град Видин, съгласно 

Акт за общинска собственост 
№4301/15.03.2021г. , със застроена 
площ 24 кв.м, при начална тръжна 
цена 3800 /три хиляди и осемсто-

тин/ лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 
08.10.2021г. от 13,10 часа  в админи-
стративната сграда на Община Ви-
дин, Медиен център, партерен етаж, 
пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкур-
сите и придружаващите го докумен-
ти се подават в срок до  07.10.2021г. 
до 17,00часа  в гр..Видин,  Админи-
стративната сграда на Община Видин 
пл.“Бдинци“ №2 „Център за информа-
ционно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се заку-
пува в срок до 07.10.2021г. до 16,00ч. 
от административната сграда на Об-
щина Видин, пл. „Бдинци“ №2, ет.7 
ст.4. Цена на документацията –40.00 
/четиридесет/ лева без/с ДДС.

Време и начин за оглед - всеки 
работен ден от 8,30 часа до 17,00 
часа.

Депозит за участие в търга 
–100.00 /сто/ лева,  внесени в срок 
до 07.10.2021г. до 16,00 часа  по 
сметка на Община Видин IBAN: 
BG53STSA93003300046030, BIC: 
STSABGSF на “Банка ДСК” ЕАД.

Начин и срок на плащане от спе-
челилият търга участник:

• плащането се извършва в ед-
номесечен срок, от връчване на Запо-
ведта на Кмета на Община Видин за 
определяне на спечелилият участник

   Договорът се сключва след пла-
щане на дължимите суми, съгласно 
срока, посочен по- горе.

• В същия срок спечелилия 
търга участник е длъжен да заплати 
и сума, представляваща 2,5% данък, 
съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ. 

Тел. за справки: 094 609417, 
094 609433

1. Откривам процедура за провеждане 
на търг с тайно наддаване за отдаване под 
наем на свободни пасища, мери и ливади от 
Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област 
Видин за стопанската 2021-2022 година, за 
срок от една стопанска година.

2. Обект на търга са свободните паси-
ща, мери и ливади от ДПФ, подробно опи-
сани по общини, землища, имоти, начин на 
ползване, форма на отдаване, срок за пре-
доставяне, начална тръжна цена в списък, 
който е неразделна част от тази заповед.

3. Условия за участие. В търга могат да 
участват регистрирани в Интегрираната ин-
формационна система на БАБХ собствени-
ци на регистрирани пасищни селскостопан-
ски животни – физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица, регистрирани 
по Търговския закон и лица, които поемат 
задължение да ги поддържат, съгласно При-
ложение ІІ на Регламент /ЕС/ № 1306/2013 
на Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно финансиране-
то, управлението и мониторинга на общата 
селскостопанска политика и за отмяна на 
регламенти /ЕИО/ № 352/78, /ЕО/ № 165/94, 
/ЕО/ № 2799/98, /ЕО/ № 814/2000, /ЕО/ № 
1290/2005 и /ЕО/ № 485/2008 на Съвета /
ОВ, L 347, 20.12.2013 г./, съответно критери-
ите посочени в Наредба № 2 от 2015 г. за 
критериите за допустимост на земеделските 
площи за подпомагане по схеми и мерки за 
плащане на площ /ДВ, бр. 15 от 2015 г./, ко-
ито отговарят на условията, посочени в чл. 
47в от ППЗСПЗЗ, за всички или за отделни 
поземлени имоти в землищата, описани в 
списъка по т. 2.

4. Началната тръжна цена и размерът 
на депозита за участие в търга са опреде-
лени със Заповед № РД 46-122/22.03.2021 
г. на министъра на земеделието, храните и 
горите. Размерът на депозита за участие в 
търга за ползване на ливади, пасища и мери 
за срок от една стопанска година е в размер 
20 % от началната тръжна цена, умножена 
по площта на имота;

5. Срокът за плащане на депозита е 30 
дни, считано от датата на публикуването на 
заповедта във вестник “Ние”.

6. Условия за плащане на цената на 
депозита. Плащанията се извършват в бъл-
гарски лева, по банков път по сметка на Об-
ластна дирекция „Земеделие” гр. Видин в

Уникредит Булбанк – Видин IBAN:BG79 
UNCR 7000 3319 7073 45

BIC на Уникредит Булбанк: UNCRBGSF
7. Място и срок за получаване на до-

кументите и указания за участие в търга. 

Документите и указанията за участие в тър-
га се получават от ОД “Земеделие” – Видин, 
адрес: гр. Видин, ул.”Рибарска”№12, ет. 2 
всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, 
като същите са достъпни и на http://www.
mzh.government.bg/ODZ-Vidin/bg/Home.
aspx/

8. Място и срок за подаване на до-
кументите за участие в търга. Докумен-
тите за участие в търга се подават в ОД 
“Земеделие” – Видин, адрес: гр. Видин, 
ул.”Рибарска”№12,ет 2 всеки работен ден от 
09:00 до 17:30 часа, в срок от 30 дни, счита-
но от датата на публикуването на заповедта 
във вестник “Ние”.

Предложената в заявлението-оферта, 
тръжна цена следва да бъде само в цели 
левове на декар, изписана с цифри и с думи 
за всеки номер имот - обект на търга.

За всеки имот – обект на търга се прила-
га декларация за оглед по образец.

9. Информация за земите – обект на 
търга, е изложена в Областна дирекция 
“Земеделие” – Видин, общинските служби 
по земеделие – за земите, обект на тър-
га на съответната община и на web site: 
http://www.mzh.government.bg/ODZ-Vidin/bg/
Home.aspx/

10. Място и срок за провеждане на 
търга в ОД “Земеделие” – Видин, адрес: гр. 
Видин, ул. “Рибарска ” № 12, ет. 2, след изти-
чане на срока за подаване на документите.

Търгът ще се проведе на 25.10.2021 г. 
от 9:00 часа, със задължително присъствие 
на кандидатите или упълномощени от тях 
лица.

ОД “Земеделие” – Видин запазва пра-
вото си при техническа необходимост да 
промени мястото за провеждане на търга, 
за което подалите документи кандидати ще 
бъдат уведомени.

11. Условия за плащане на цената. Пла-
щанията се извършват в български лева, по 
банков път, в срокове и при условия, съглас-
но клаузите на образци на договори, одо-
брени със Заповед № РД 46-122/22.03.2021 
г. на министъра на земеделието, храните и 
горите.

12. В случаите по чл. 47л от ППЗСПЗЗ 
/когато от няколко участници е предложена 
една и съща цена за даден имот/, между тях 
се провежда търг с явно наддаване с начал-
на цена-предложената от кандидатите, като 
стъпката за наддаване е в размер на един 
лев.

инж. агр. ПЛАМЕН ГЕНОВ /П/
Директор на ОД”Земеделие” гр.Видин
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СДРУЖЕНИЕ „ПИЛИГРИМИ“ ФИНАЛИЗИРА ПРОЕКТ „НЕ НА АГРЕСИЯТА, ДА НА СПОРТА“

Да съберем семейството!
Под това мото в ППМГ „Екзарх Антим I“ откриха новата учебна година

Под мотото „Да съ-
берем семейството!“ 
премина откриването 
на юбилейната за ППМГ 
„Екзарх Антим I“ учеб-
на 2021-2022 година. В 
духа на традицията, в 
първия учебен ден во-
дещите на тържеството 
Християна Страхилова 
и Кристина Шопова при-
помниха думите, изписа-
ни над входа на първото 
българско възрожденско 
училище в Котел: „ПО-
МОГНИ МИ ДА ТЕ ВЪЗ-
ВИСЯ! Послание, което 
остава непроменено 
във времето. Защото 
до големия успех стигат 
тези, които вярват в меч-
тите си. И усърдно рабо-
тят за постигането им. 
Учителите напътстват, 
подкрепят, захранват с 
идеи нашите стремежи. 
Те имат опита и позна-
нието, които ние търсим 
да усвоим. Техният труд 
е част от нашия успех. 
Както нашите победи са 
част от тяхната човешка 
и професионална удо-
влетвореност. Нашите 
родители са нашата си-
гурност. Нашите близ-
ки и приятели - нашето 
вдъхновение. Всички 

ние в училище работим 
заедно. Живеем заедно. 
Забавляваме се заедно 
- като семейство. Фами-
лия МГ!“

Директорът на ППМГ 
„Екзарх Антим I“ Румяна 
Петрова откри празника 
с думите: „Уважаеми, 
колеги и родители! Скъ-
пи ученици! Привилегия 
и удоволствие е за мен 
е да ви приветствам с 
добре дошли на тър-
жественото откриване 
на новата учебна годи-
на! За всеки от нас този 
ден е специален, тъй 
като е свързан с едни от 
най-приятните емоции 
и спомени в живота ни. 
Лично за мен той е мно-
го специален и поради 
това, че през 2022 годи-
на нашето училище ще 
навърши 50 години от 
своето създаване! Учи-
лището не е само сгра-
да! То е един необятен 
свят! Свят на придоби-
то духовно богатство и 
знание, на нови прия-
телства, на изграждане 
на взаимоотношения, 

които остават за цял 
живот“.

Поздрави за юби-
лейната за Фамилия МГ 
учебна година в слова 
и поздравителни адре-
си отправиха заместник 
кметът на Видин Десис-
лава Тодорова, начал-
никът на Регионалното 
управление на образо-
ванието във Видин Галя 
Павлова, директорът 
на Центъра за подкре-
па и личностно разви-
тие Силвия Ставрева, 
председателят на Учи-
лищното настоятелство 
Лиляна Цанова, пред-

седателят на Общест-
вения съвет на МГ Таня 
Кълцева. Поздравител-
ни адреси пристигнаха 
още от Министъра на 
образованието проф. 
Николай Денков; от За-
местник председателя 
на 46-тото народно съ-
брание на Република 
България Росица Киро-
ва; от Областния упра-
вител на Видин Огнян 
Асенов; от Ректора на 
Икономическия универ-
ситет във Варна проф. 
д-р Евгени Станимиров; 
от Ректора на Универси-
тета по библиотекозна-

ние и информацион-
ни технологии София 
проф. Ирена Петева; от 
началника на Военното 
окръжие Видин - майор 
Дамян Кушев.

„С голяма радост от-
правям към Вас искрени 
пожелания за успешна 
нова учебна година! 
Нека тя да бъде здрава, 
щастлива и ползотвор-
на!

На първия учебен 
ден бих искала отново 
да си припомним, че с 
обновяването на сгра-
дата на Профилираната 
природо-математическа 
гимназия „Екзарх Антим 
І“ е изпълнен заветът 
на един велик бълга-
рин, живял достойно и 
направил изключително 
много за нашия град. 
Екзарх Антим І осигуря-
ва на Видин образова-
телно средище, в което 
младите ни съграждани 
получават качествено 
модерно образование. 
Той не само дарява мяс-
то и завещава парични 
средства, но и създава 

духовно средище в на-
шия град. Днес, всички 
ние сме изправени пред 
нелеката задача да про-
дължим и доразвием 
делото на Екзарх Антим 
І, да съхраним добрите 
образователни традиции 
и заедно да направим 
така, че Профилираната 
природо-математическа 
гимназия „Екзарх Антим 
І“ да бъде сред престиж-
ните средни училища в 
България. Като дългого-
дишен член на училищ-
ното настоятелство мога 
смело да заявя, че граж-
даните на Видин имат 
енергията и кураж да 
работят за изпълнени-
ето на тази цел. Скъпи 
ученици, пожелавам ви 
една изпълнена с пре-
дизвикателства, знания 
и много емоции учебна 
година! На добър час!“, 
се казва в поздравител-
ния адрес на заместник-
председателя на 46-тото 
народно събрание на 
Република България Ро-
сица Кирова.

Молитва за здраве и 
благослов прочете Него-
во Високо Преосвещен-
ство Видинският Митро-
полит Даниил

Със заключителна 
конференция, провела 
се на 10 септември в 
гр. София, сдружение 
„Пилигрими“ финали-
зира дейностите по 
проект „НЕ на агресия-
та, ДА на спорта“.

В рамките на 6 ме-
сеца екип от спортисти 
и психолози – специ-
алисти в работата с 
младежи, и дигитал-
ни експерти работиха 
активно по въпроси, 
свързани с превен-
ция на агресията сред 
младите хора на въз-

раст 15-19 години. 
Дейностите на про-

екта включваха:
- съвместна работа 

на общественост, граж-
дански организации и 
институции във връзка 
с анализ на актуал-
ната ситуация, набе-
лязване на конкретни 
мерки с краткосрочен 
и дългосрочен план и 
интегриране на добри 
практики за ангажира-
не на свободното вре-
ме на младите хора;

- ангажиране вни-
манието на младежи-
те чрез присъствие в 
интернет и социалните 
мрежи, както и офлайн 
- в училище и публич-
ното пространство;

- повишаване осве-
домеността на целева-
та група и обучение за 

изграждане на умения 
за разпознаване на аг-
ресивно поведение и 
за противодействие;

- презентиране 
ползите от спорта по 
атрактивен за младе-
жите начин;

- въздействие вър-
ху поведенческите 
модели „отвън“ и „от-
вътре“.

Още със старта 
на проекта популярни 
личности подкрепи-
ха идеята и заедно с 
група младежи се пре-
върнаха в проводници 
на идеята „Не на агре-
сията – да на спорта“. 
Артистите Иво Аръ-
ков, Евелин Костова 
и Боряна Братоева, 
спортистите Емил 
Гъргоров и Венцислав 
Бонев, както и попу-
лярната в музикални-
те среди телевизионна 
водеща Даяна Христо-
ва отправиха своите 
емоционални видео 
послания към младите 
хора. 

Младежите от своя 
страна отговориха на 
предизвикателството 
на сдружение „Пили-
грими“ и взеха участие 

в конкурс, пресъзда-
вайки чрез клип своите 
преживявания, чувства 
и мнение във връзка с 
агресията.

Повече от 200 учас-
тници от България се 
включиха в реализи-
раните обучения в Со-
фия и Видин. А после-
дователите на проекта 
в социалните мрежи 
Facebook, Instagram и 
YouTube, както и по-
требителите на съдър-
жанието на уебсайта 
notoaggression.eu, оф-
ормиха общност, над-
хвърляща 1500 младе-
жи. За целия период на 
изпълнение, съветите 
на специалистите, об-
разователните ресур-
си, видео съдържание 
и послания достигнаха 
чрез различни диги-
тални канали до пове-
че от 30 000 души. 

Така чрез комби-
ниране от активности 
в онлайн и офлайн 
среда сдружение „Пи-
лигрими“ реализира 
успешно основната 
цел на проекта „НЕ 
на агресията, ДА на 
спорта“ – повишава-
не на осведомеността 

на младите хора във 
връзка с актуалната 
тема за агресията и 
създаване на успешни 
модели за превенция 
чрез физически акти-
вен начин на живот.

Ние от сдружение 
„Пилигрими“ вярваме, 
че ефективността на 
резултатите зависи от 
постоянството на все-
ки един от нас, за това 
и след приключване 
на проекта ще про-
дължим да работим за 
позитивната промяна 
и да надграждаме по-
стигнатото. А младе-
жите ще бъдат нашите 
посланици на идеята 
„НЕ на агресията, ДА 
на спорта“.

Този информа-
ционен материал е 
част от проект „НЕ 
на агресията, ДА на 
спорта“, финансиран 
от Министерство на 
младежта и спорта 
по Национална про-
грама за изпълнение 
на младежки дейности 
по чл. 10а от Закона 
за хазарта за 2021 го-
дина, Направление 2 
„Превенция на агре-
сията сред младите 
хора (насилие, езика 
на омраза, дискрими-
нация, расизъм и др.)“, 
съгласно Договор № 
25-00-14/17.03.2021г. 
и номер по Проект – 
НПИМД- H2-T3-068/2021 
Изпъляван от Сдру-
жение „Пилигрими“
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рия театрална сграда 
– тази на видинския 
храм на театралното 
изкуство. Това беше 
съобщено на съв-
местна пресконфе-
ренция на кмета на 
Общината д-р Цве-
тан Ценков и дирек-
тора на ДТ „Влади-
мир Трандафилов“ 
Дейвид Славчев. „В 
края на тази година 
се навършват 130 
години от постро-
яването на първата 
театрална сграда в 
България. Театърът 
и културата са духо-
вността на един на-
род и са неизменна 
част от бъдещето на 
една държава“, заяви 
кметът на Видин. Той 
изрази надежда, че 
събитията, които ще 
бъдат организирани 

през следващия ме-
сец, ще допринесат 
видинският театър 
да затвърди своята 
позиция като прес-
тижна институция 
не само на местно и 
регионално, но и на 
национално ниво.

Дейвид Славчев 
подчерта, че няма 
театър в нашата 
страна, който да е на 
толкова години: „Има 
място за гордост – и 
то не само местна 
гордост, мисля, че 
това е празник не 
само за Видин, а и 
за цяла България“. 
Той представи про-
грамата, която еки-
път на театъра, със 
съдействието на Об-
щина Видин, са под-
готвили за отбеляз-
ване на празника. В 
концерт-спектакъла 
на 23 септември, 

който ще започне 
от 19:00 ч., на сце-
ната на театъра ще 
видим Симфониета 
– Видин, Ансамбъл 
„Дунав“ и още много 
други участници. 

Кметът на Видин 
допълни, че за офи-
циалното откриване 
на честванията са 
поканени минис-
търът на култура-
та проф. Велислав 
Минеков, замест-
ник-министърът на 
културата проф. д-р 
Борислава Танева, 
ректорът на НАТФИЗ 
„Кръстьо Сарафов“ 
проф. д-р Станислав 
Семерджиев, пред-
седателят на Съюза 
на артистите в Бъл-
гария Христо Мутаф-
чиев. „Трябва повече 
българи да знаят, че 
първият построен 
театър в България 

е в старопрестолния 
Видин. Усилията на 
Общината са насо-
чени към това наши-
ят град да се върне 
на картата на Бъл-
гария като културен, 
а също и като ико-
номически център“, 
каза д-р Ценков. Той 
допълни, че идеята 
на ръководството 
на Общината е ви-
динският театър да 
върне статута си на 
държавен и ще бъде 
направено всичко 
възможно това да се 

случи.
Директорът на те-

атъра използва слу-
чая, за да благодари 
на хората, помогна-
ли в кампанията за 
набиране на сред-
ства за поставяне 
на надпис на сгра-
дата. До 23 септем-
ври на фасадата на 
първата построена 
в България театрал-
на сграда вече ще 
пише „Драматичен 
театър“. „С помощта 
на Община Видин, 
в лицето на кмета 

д-р Ценков, на об-
ластния управител, 
на редица фирми в 
града ще се справим 
успешно, за което им 
благодаря“, сподели 
Славчев. Община 
Видин ще помогне 
и за поставянето на 
табела, която да ин-
формира туристите 
и гостите на нашия 
град за значимостта 
на сградата, която е 
паметник на култу-
рата от местно зна-
чение.

лектив, учениците и 
техните родители по 
случай 15 септем-
ври. За пръв път 

училищният звънец 
удари за 72-ма пър-
вокласници, които 
стават част от 140-
годишната история 
на учебното заведе-
ние.

В приветствието 
си кметът припомни 
на учениците, че в 
този тържествен ден 
прекрачват прага на 
едно от първите по-
строени в България 
училища. „Наисти-
на е гордост за нас, 
жителите на староп-
рестолния Видин, че 

стоим пред вратите 
на тази светиня“, 
каза д-р Ценков. Той 
пожела на възпита-

ниците на СУ „Цар 
Симеон Велики“ Бог 
да ги закриля през 
цялата учебна годи-
на и тя да е успешна. 
И изрази надежда, 
че обучението няма 
да е дистанционно: 
„Контактите помеж-
ду ви, контактите с 
вашите учители ще 
ви дадат най-добра 
възможност да за-
щитите честта на 
това елитно учили-
ще. Попътен вятър 
през новата учебна 
година!“. Видински-

ят кмет връчи и по-
здравителен адрес 
на директора на СУ 
„Цар Симеон Вели-

ки“ Ирена Гър-
кова. 

Гости на 
празника бяха 
още Негово 
Високопрепо-
добие архи-
мандрит Са-
муил, който 
отслужи водос-
вет за здраве, 
и Александър 
Русев, пред-
седател на 
Обществения 
съвет на учи-
лището.

З а м е с т н и к -
кметът по хумани-
тарни дейности и 
социална политика 
Борислава Бори-
сова присъства на 

тържеството за пър-
вия учебен ден в СУ 
„Св. св. Кирил и Ме-
тодий“. Тя отправи 
пожелание за здра-
ва, успешна и пол-
зотворна нова учеб-
на година. Борисова 
поздрави специално 
първокласниците и 
им пожела да  рас-
тат умни, да следват 

мечтите си и да оби-
чат своето училище. 
След това подне-
се на директора на 
учебното заведение 
Бисерка Каменова 
поздравителен ад-
рес от името на кме-
та на Общината д-р 
Цветан Ценков. Тър-
жеството продължи 
с празнична програ-

ма, в която взеха 
участие и ученици, и 
преподаватели.

Заместник-кме-
тът по европейски 
политики и инвести-
ции Десислава То-
дорова уважи тър-
жеството по случай 
първия учебен ден в 
ППМГ „Екзарх Антим 
I“, заместник-кметът 

Новата учебна година започна

Започват събитията за 130-годишнината на видинския драматичен театър
 от стр. 1

 от стр. 1 по финансово-сто-
панска дейност, бю-
джет и икономическо 
развитие Цветомира 
Илиева беше гост на 
откриването на учеб-
ната година в ГПЧЕ 
„Йордан Радичков“, 
заместник-кметът по 
устройство на тери-
торията и развитие 
на инфраструктура-
та Светослав Скор-
чев присъства на 

празника в ПГТ „Ми-
халаки Георгиев“, а 
секретарят на Об-
щината Валери Ди-
митров и председа-
телят на Общинския 
съвет Генади Велков 
пожелаха „на добър 
час“ на възпитани-
ците на ОУ „Иван 
Вазов“.
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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 ДВУ-
СТАЕН панелен апар-
тамент в ж.к. „Химик“, 
ет.3; тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

Продавам двуста-
ен панелен апарта-
мент в ж.к. „Плиска“ 
на ет, 4, 39000 лв.; 
тел.: 094/600 399, 
0887 381 855

Продавам гар-
сониери в ж.к. „Баба 
Тонка“, ет.8; ж.к. „Гео 
Милев“, ет.1,;ж.к. „Бо-
нония“, ет. 3; 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 тухлени апар-
таменти в ж.к. „Плис-
ка“, ет.2; ж.к. „Химик“, 
ет. 5; ж.к. „Съедине-
ние“, ет.1 и ет.6, до 
пазара; тел.: 094/600 
399, 0887 381 855

Продавам апар-
тамент в нова коопе-
рация на шпакловка 
и замазка, ет.2; 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 трис-

тайни тухлени апар-
таменти в кв. „Кале-
то“, 100 м2 – 35 000 
евро; тел.: 094/600 
399, 0887 381 855

Продавам самос-
тоятелни къщи: в кв. 
„Акджамия“, с. Капи-
тановци, с. Рупци, с. 
Синаговци и др.; 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 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 ДВУ-
СТАЕН ТУХЛЕН апар-
тамент в центъра и 
тристаен тухлен до 
площад Ташкюприя, 
ет.2; тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

Продавам земе-
делска земя в земли-
щето на село Рабро-
во, 7.5 дка, трета 
категория, обработва-
ема, цена 1000 лева; 
тел.: 0897 942 438

Продавам триста-
ен апартамент в ж.к. 
„Христо Ботев“, 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 триста-
ен тухлен апартамент 
в центъра зад старата 
математическа гим-
назия, ремонтиран и 
обзаведен; тел.: 0878 
864 985, 0899 864 954

Продавам трис-
таен панелен апар-
тамент в ж.к. “Васил 
Левски”, от собстве-
ник; тел.: 0878 767 

476
Продавам етаж 

от къща със собствен 
вход и двор в центъ-
ра – 57 000лв.; 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 дърво-
делски машини – бан-
циг, абрихт, дърводел-
ски 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 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

Строително-ре-
монтни дейности, бо-
ядисване, преградни 
стени, фаянс, лами-
нат, ВиК инсталации; 
тел.: 0898 674 203, 
0889 128 424, 0896 
332 063

АВТОМОБИЛИ, 
ЧАСТИ

Продавам ками-
он „Нисан Капстар“, 
бордови, 3,5 т, цена 
10 000 лв.: тел.: 
0896343122

Продавам „Тойота 
Корола Версо“, 2002 г., 
газ/бензин, цена 3300 
лв; тел.: 0894437264

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправле-

ние и местната администрация, във връзка с чл.4 и чл.48 от Наред-
бата за символиката на Община Видин, Временната комисия по сим-

воликата предлага на Общински съвет - Видин да вземе следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1. Удостоява Мадлен Радуканова – олимпийска шампионка с 
Националния отбор по художествена гимнастика, ансамбъл жени, спе-
челили златен медал на Олимпийските игри в Токио 2020 и прославили 
българската художествена гимнастика по света, със званието „Почетен 
гражданин на град Видин и общината”.

2. Удостоява Професор д-р Валентин Джонов – родолюбец, мно-
гоуважаван и изтъкнат лекар, прославил своя роден град Видин в стра-
ната и чужбина, ментор на млади изследователи в различни универ-
ситети по света, автор на над 70 докторски, магистърски и докторски 
десертации, преподавател по различни учебни програми по медицина 
и най - голям дарител, подкрепящ значителни каузи с обществено зна-
чение, със званието „Почетен гражданин на град Видин и общината”.

3. Удостоява посмъртно със званието ,,Почетен гражданин на 
град Видин и общината”, Венцислав Асенов Станев – виден об-
щественик, развил и утвърдил чрез дългогодишната си високопрофе-
сионална работа, образователната институция, както на местно, така 
и национално и международно ниво, със званието „Почетен гражданин 
на град Видин и общината”.

4. Възлага на Председателя на Общински съвет – Видин да ор-
ганизира връчването на отличията на тържествено заседание на Об-
щинския съвет на Духовния празник на град Видин – 26 октомври 2021 
година.

Веселка Асенова                         (п)
Председател на Временна комисия по символика към 

Общински съвет - Видин /мандат 2019 – 2023г./
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В навечерието на 22 септември – 
Деня на независимостта, поздравя-
вам работниците и служителите в 
дружеството, нашите клиенти и биз-

нес партньори, както и всички видински граждани по слу-
чай националния празник! 
В този тържествен ден нека изпълним 
душите и сърцата си с гордост. Нека 
блясъкът на събитията отпреди 113 
години ни води напред и ни изпълва 

с национално самочувствие!

Пламен Каменов, управител

Наближава 22 септември – славна и паметна дата 
в българската история! Ден, в който Независимостта 
възтържествува! На тази дата през 1908 година Бълга-

рия доказва, че е държава обединена, независима, силна. Предстои 
за 113-ти път да почетем преломните исторически събития от 
1908 г. – нека го направим, като си спомним за хората, чиито уси-
лия дадоха възможност България да поеме по своя път на самос-

тоятелно развитие! 
Нека следваме примера на 
нашите предци. И бъдем 

горди, че сме българи и че 
Бог е отредил за нас едно 
от най-красивите места в 
целия свят – България!

Красимир Кирилов, 
председател на ВТТП

На 22 септември за 
113-ти път ще отбеле-
жим годишнината от един 
исторически акт, който е 

определящ за пътя на развитие на нашата държава – обявява-
нето на Независимостта. Това би бил обикновен ден от кален-
дара, ако не помним и зачитаме уроците от историята. Ако не 
тачим и следваме примера и идеалите на предците ни, благо-
дарение на които българската независимост стана факт. 

Нека да помним историята и в ежедневието си да 
отстояваме постоянно – с думи и дела, записаното в 

Манифеста от 1908 
година: “Да живее 

свободна и незави-
сима България!”.

От ръководството 
на „Дунав мост Ви-
дин – Калафат“ АД

Честит 22 септември!
На светлата дата, когато честваме Неза-

висимостта на България, се връщаме към събитията от 1908 
г. На този ден преди 113 години страната ни отваря нова стра-
ница в своята история, превръща се в равноправна на другите 
европейски държави. Нека помним, че Независимостта не ни е 
подарена, тя е извоювана от нашите предци.

Да си пожелаем да сме достойни наследници 
на дедите ни, да 

имаме тяхната 
мъдрост и дал-

новидност!

Инж. Владимир 
Цветанов, директор 

Завод – Видин  

След броени дни отново ще си припомним един от преломни-
те моменти в българската история – 22 септември 1908 годи-
на, денят, в който страната ни обявява своята независимост. 
Отново венци и цветя ще отрупат паметниците на национал-
ните ни герои, ще звучат слова на преклонение към подвига на 
тези знайни и незнайни синове и дъщери на майка България. 
Нека и ние бъдем като тях – да обичаме своята родина 

и да бъдем достойни наследници на гордия и непре-
клонен български 

народ!

Честит Ден 
на 

независимостта!
От ръководството 

на ОД 
„Земеделие“ – 

Видин 

22 септември – денят, в който чества-
ме Независимостта на България, отново 
ще ни обедини с непреходните послания, 
които носи: за сила на духа, свободолю-
бие, любов към род и Родина!

Празнувайки паметната дата, нека почувстваме силата на не-
зависимостта! Нека вървим напред с увереността на свободни и 

пълноправни граждани на Европа 
и света! Нека достойните постиже-
ния на предците ни бъдат вдъхно-
вение, за да вършим и ние достой-
ни дела!

Честит 22 септември 
– Ден на 

независимостта!


