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Община Видин изгражда автоматична 
поливна система в Крайдунавския парк 

Уважаеми жители 
на община видин, 

В навечерието сме 
на най-светлите дни, 
когато честваме Въз-
кресението Христово. 

Празник, носещ послания за на-
дежда, за доброта, за ново по-до-
бро начало. Време за семейството, за споделяне на 
изконните български традиции, за заедност. Праз-
ничните великденски дни ни напомнят за Христо-
вия завет винаги да ни водят милосърдието и лю-

бовта към ближния. 
Нека светлината 

на чудото на Въз-
кресението озари 
душите ни и да ни 
изпълни с вяра и 
сили, които да ни 
водят през житей-
ските трудности! 

Нека, по примера на Божия син, да забравим зло-
бата и омразата, да бъдем по-мъдри, а делата ни 
да бъдат съзидателни!

пожелавам на всички много здраве, 
благополучие и благодат! 

Христос воскресе!
генади велков

председател на обс – видин

По повод настъпващите светли празници на 
Възкресение Христово, народните представители 
Росица Кирова и Александър Матеев от листата на 

ПП ГЕРБ-Видин 
отправят своите 
най-добри поже-
лания за здраве, 
лично и семей-
но благополучие 
към жителите на 
Видински регион.

Благословен и светъл празник,
 съграждани! 

нека посрещнем великден с много 
любов и радост в сърцата си!

Уважаеми жители 
на област видин,

В навечерието сме на 
един от най-светлите християнски  
празници – Възкресение Христо-
во! 

Великден носи в себе си пос-
лания за светлина, вяра 
и надежда. На този оби-
чан празник, когато от-
ново отправяме съкро-
вени молитви за здраве 
и по-добро бъдеще, 
нека си обещаем да 
бъдем добронамерени 
в делата си и мъдри в 
мислите си. 

пожелавам на всички светъл, спо-
делен и благословен  великден! 
Честито възкресение Христово!

момЧил сТанков
областен управител на област видин

Успешно приключи 
проектът за рекул-
тивация на старото 

сметище в Кула
Четете на стр. 4

Уважаеми 
съграждани, ува-
жаеми жители на 

община видин,
Посрещаме един 

от най-светлите хрис-
тиянски празници с 

очакване за съзидателна промя-
на, за по-гостоприемен свят. Днес 
повече от всякога имаме нужда от 
вяра, светлина и духовна радост. Защото предизвика-
телствата, пред които сме изправени не само ние, но и 
цялото човечество, изискват да бъдем силни, състрада-
телни и да творим добро.

В навечерието на Великденските празници Об-
щината полага усилия да преобрази както Видин, 
така и останалите населени места. За да бъдат 
чисти, цветни и приветливи. Заедно можем да съх-
раним направеното с много труд и любов за род-
ното ни място и продължим да надграждаме.

Пожелавам на Вас и Вашите семейства да 
се поздравите с Въз-
кресение Христово, 
изпълнени с пролетно 
настроение, с надеж-
да за здраве и обич. 
Нека Великден озари 
домовете Ви и дари 
топлина, мир и благо-
денствие!

Честит и благословен празник! 
Честито възкресение!

д-р Цветан Ценков,
кмет на община видин

Община Видин изграж-
да автоматична поливна 
система в Крайдунавския 
парк. Част от нея вече ра-
боти и извършва по моде-
рен начин напояването на 
градската градина в учас-
тъка непосредствено след 
Художествената галерия. 
Придобивката става въз-
можна след направено 
дарение. „Цялата поливна 
система, която поетапно 
ще изградим, ще бъде с 
дарения. Аз ще даря за из-
граждането на такава сис-
тема в две паркови карета. 
Има други граждани, както 
и фирми, които искат да 
се включат. С цел нашата 
градска градина да върне 

Асфалтирането на улици в 
община Ново село продължава

Община Ново село 
продължава изпълнени-
ето на проект „Рехабили-
тация и реконструкция 
на улици, от уличната 
мрежа в с. Ново село, 
с. Флорентин, с. Негова-

новци и с. Винарово, общ. 
Ново село”. След като 
през миналата година за-
почна изпълнението на 
строителните дейности 
по Обособена позиция 
№ 2 „Рехабилитация и 
реконструкция на улици, 
част от уличната мрежа в 
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Отчетоха изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Видин 

Нова структура на администрацията на Община Видин утвърди ОбС

Община Видин ще развива туризма през 2021 г. с фестивали, нестинарска вечер и речни приключения 
Редица събития - както 

традиционни, така и изця-
ло нови - предвижда про-
грамата за развитие на 
туризма в община Видин 
през 2021 година. Тя беше 
приета на проведеното на 
26 април заседание на 
Общинския съвет.

Началото на туристи-
ческата програма ще бъде 
дадено с Фестивал "Ис-
тория, вино и традиции" 
през месец май. Второто 
издание на Младежкия 
фестивал Summer Vibes 
ще се проведе в края на 
юни. Денят на река Дунав 
- 29 юни, ще бъде отбеляз-
ан със специално събитие 
- Приключения по река 
Дунав, организирано от 
Община Видин съвмест-
но с Туристическо Друже-
ство "Бонония". От 22 до 
28 юли ще бъде поредно-
то издание на Фестивала 
на изкуствата "Дунавски 

вълни". На 28 и 29 август 
крепостта "Баба Вида" 
отново ще се превърне в 
сцена на Средновековния 
фестивал "Бъдинь". Пла-
нираните през септември 
събития включват "Дни на 
занаятите" 2021 и Нести-
нарска вечер на 25 и 26 
септември за отбелязва-
не на Европейските дни 
на наследството, както и 
второто издание на Меж-
дународния фолклорен 
фестивал "Синия Дунав". 
Воден поход "Кошава - Ви-
дин" планира да проведе 
Туристическо дружество 
"Бонония" през октомври. 
През същия месец Общи-
на Видин предвижда орга-
низиране на ново събитие 
- Фестивал на фойервер-
ките. 

Програмата включва 
и мерки за популяризира-
не на възможностите за 
туризъм във Видин. Това 

ще става чрез участия в 
туристически борси и из-
ложения, отпечатване на 
туристически карти, ре-
кламни материали в пе-
чатни и електронни медии. 
Приоритет на програмата 
за развитие на туризма е 
и опазването, реставра-
цията и адаптацията на 
туристическите обекти, 
паметници на културата 
и туристическа инфра-
структура. Тук е посочена 
реализацията на проекта 
"Реставрация и адапта-
ция на "Синагога - Видин" 
в Културен център "Жул 
Паскин". Предвидените 
мерки включат още по-
ставяне на указателни ту-
ристически табели в град 
Видин. 

Критиките, които проз-
вучаха в залата бяха, 
че програмата е твърде 
кратка и в нея липсва ви-
зия за това какъв туризъм 

Община Видин ще разви-
ва. Изказано беше освен 
това мнение, че Община-
та трябва да отдели пове-
че средства за развитието 
на туризма. В отговор за-
местник-кметът на общи-
ната Борислава Борисова 
посочи, че не бива да се 
бъркат понятията "про-
грама" и "стратегия". Тя 
подчерта освен това, че 
програмата за развитие 
на туризма обхваща само 
част от събитията, които 
Общината ще организира 
през 2021 година. 

"Общинското ръковод-
ство пое ангажимент и по-
чисти крепостните стени. 
Подготвихме предложе-
ние до Общинския съвет 
и внесохме към областния 
управител и Министерство 
на културата искане да ни 
ги дадат на разпореждане 
- освен тях и редица други 
исторически обекти, за-

щото Видин има история 
и там е силата на нашия 
град", отбеляза Борисла-
ва Борисова. Тя подчерта 
и усилията, които Общи-
ната полага, за да изглеж-
да градът ни чист и при-
ветлив за всички туристи, 
които ще посетят Видин. 
"В програмата има фес-
тивали - както традицион-
ни, така и нови. Но това е 
само частта туризъм", по-
сочи Борислава Борисова. 
Тя отбеляза в тази връзка, 

че редица инициатива и 
мероприятия са предви-
дени в културния кален-
дар на Общината, както и 
в спортния календар. "Ми-
налата година, след като 
епидемичната обстановка 
позволи, нямаше свободен 
уикенд, в който Община 
Видин да не беше подгот-
вила събитие. Така ще е и 
тази година. Уверявам ви", 
заяви заместник-кметът. 

Положителна е оценка-
та за реализацията на це-
лите, които Интегрирания 
план за градско възста-
новяване и развитие на 
град Видин 2014 – 2020 г. 
и разработената за изпъл-
нението му Инвестицион-
на програма си поставят. 
Това показва изготвеният 
финален доклад-отчет, 
който заместник-кметът на 
община Видин по европей-
ски политики и инвестиции 
Десислава Тодорова пред-
стави. Събитието се про-
веде на 22 април в залата 

на Областен информацио-
нен център – Видин, като 
участие в него взе и Мая 
Топалова от „Евростарт 
2008“ ЕООД – дружество-
то, с което съвместно е 
подготвен документът.

Анализът на финан-
совото изпълнение на 
Инвестиционната про-
грама за реализация на 
Интегрирания план за 
градско възстановяване 
и развитие на град Ви-
дин 2014-2020 г. (ИПГВР) 
показва, че към края на 
периода са изпълнени 

проекти за над 41 млн. 
лв. Във финалния отчет-
доклад се посочва още, 
че през 2018 г. е започна-
ло изпълнението на две 
проектни предложения: 
„Основна реконструкция 
на централна пешеходна 
зона” и „Подобряване на 
състоянието на образова-
телната инфраструктура 
в град Видин” (включващ 
като обекти две видин-
ски училища – СУ „Цар 
Симеон Велики“ и ППМГ 
„Екзарх Антим I“), които 
са успешно приключени. 
В момента се изпълняват 
четири проекта, включе-
ни в Инвестиционната 
програма на Общината: 
„Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в 
многофамилни жилищни 
сгради на територията на 
град Видин“; „Подобрява-
не на енергийната ефек-
тивност в общински ад-
министративни сгради”; 
„Изграждане на социални 

жилища в град Видин“; и 
„Основна реконструкция 
на централна пешеходна 
зона - IV етап“.

Досега са изцяло за-
вършени 28 от общо 
планираните 67 проекта 
(41,80%). „В Плана са раз-
писани 67, които обаче съ-
държат в себе си множе-
ство по-малки проекти. За 
да има съответствие меж-
ду отчета и това, което е 
планирано, те са обобще-
ни, но реално над 100 на 
брой са реализираните 
към момента. Общината 
със собствени средства е 
направила доста проекти 
и е надхвърлила това, ко-
ето е планирано в ИПГВР 
като собствен принос“, 
подчерта Мая Топалова.

Отчет-докладът за-
вършва с конкретни пре-
поръки при изготвянето 
на бъдещи стратегически 
планове и документи, 
свързани с развитието 
на община Видин през 

програмния период 2021-
2027 г. Една от тях е да 
се осигури максимално 
участие на гражданите в 
процеса на стратегиче-
ско планиране. Препо-
ръчва се още в Плана за 
интегрирано развитие на 
Община Видин, който в 
момента се разписва, да 
бъдат включени и проект-
ните предложения, при-
състващи в Интегрирания 
план, но нереализирани 
по обективни причини 
или отпаднали от него, 
защото не попадат в об-

хвата на дефинираните 
три зони за въздействие. 
„Във връзка с разработ-
ването на Плана за интег-
рирано развитие, тъй като 
по предходния програмен 
период 2014 – 2020 г. се 
отделиха доста средства 
за централната част на 
града, целта на Общината 
е в бъдеще да се постави 
акцентът върху по-край-
ните квартали на Видин 
и към малките населени 
места“, заяви в заключе-
ние заместник-кметът Де-
сислава Тодорова.

Нова структура на 
Община Видин обсъди и 
прие  Общинският съвет. 
Предложението, което 
бе внесено за гласуване 
във видинския местен 
парламент, предвижда 
създаване на нова ди-
рекция, която ще е на 
подчинение на секрета-
рят. Вътре в нея се обо-
собява нов отдел, който 
обединява функциите 
на досегашните правен 
отдел и отдел за упра-
вление и разпореждане 
с общинската собстве-
ност. 

По време на разиск-
ванията част от общин-
ски съветници изразиха 

резерви към предложе-
нието. Първи изказва-
не направи съветникът 
Цецко Иванов, който 
отбеляза, че само пре-
ди  13 месеца е приета 
сегашната структура 
на общинската админи-
страция. "Има обектив-
ни факти, които ме при-
тесняват, които ме карат 
да бъда нащрек и да не 
гласувам "за" тази нова 
структура. Публична 
тайна е, че уволнените 
в началото на мандата 
на г-н Ценков работе-
щи в Общината печелят 
своите дела в съдили-
щата, някои хора вече 
са възстановени на ра-

бота, други предстои да 
бъдат възстановени. Во-
лята на съда следва да 
се изпълни. Стандартен 
трик на работодателя е 
да променя структурата 
и длъжностите", каза об-
щинският съветник. Той 
отбеляза, че не би могъл 
да се подиграва с реше-
нията на съда и отбеля-
за, че дори Общинският 
съвет да вземе решение 
за промяна на структура-
та, от това ще последват 
нови дела срещу мест-
ната администрация. По 
време на обсъжданията 
в залата беше цитирана 
и сума на дължимите от 
Общината обезщетения 

на служители - твърде-
нието бе, че те възлизат 
на общо около 80 000 
лв. 

Коментар във връзка 
с изказаните твърдения 
направи секретарят на 
Общината Валери Ди-
митров, който подчерта, 
че е вярно, че масово 
освободени служители 
печелят делата. "50 на 
50 е. Половината са спе-
челили, половината не 
са", обясни той. От ду-
мите му стана ясно, че 
към момента трима са 
възстановените от съда 
на работа служители. И 
допълни, че реалната 
сума на задълженията 

на Общината за обез-
щетения е десет пъти 
по-малка от цитираната 
в залата. 

"Целта на новата 
структура е подобря-
ване ефективността и 
контрола върху управле-
нието, стопанисването 
и разпореждането с об-
щинската собственост. 
Колкото до твърдението, 
че се променя структу-
рата, за да не бъдат въз-
становени служители, 
мога да кажа, че те вече 
са възстановени - трима 
човека, назначени са в 
администрацията, така 
че структурата не би по-
могнала с нищо за тези 

хора. Тъй като, държа да 
подчертая, Общинският 
съвет приема структура 
на Общината, не щатно 
разписание - щатното 
разписание се определя 
със заповед на кмета на 
общината и изобщо не е 
необходима санкцията 
на Общинския съвет", 
заяви Валери Димитров.

В крайна сметка при 
последвалото гласува-
не със 17 гласа "за", 7 
- "против" и 5 - "въздър-
жал се", предложената 
нова структура на адми-
нистрацията на Община 
Видин бе утвърдена. 



Убедителна победа с 
резултат от 33,13 % ПП 
ГЕРБ – Видин в коалиция 
със СДС е първа полити-
ческа сила на изборите за 
народни представители. 
Това отчете общинският 
ръководител на партията 
Емилиян Енчев на про-
велото се събрание на 
партията във Видин. С 
благодарност за добрата 
изборна кампания, Енчев 
призова колегите си да 
са в готовност не само да 

защитят успешните резул-
тати на ГЕРБ, но и да ра-
ботят за тяхното надграж-
дане.

Събранието, провело 
се в конферентния цен-
тър на областната адми-
нистрация, премина при 
спазване на всички епи-
демиологични мерки. С 
пълно единодушие  чле-
новете на ПП ГЕРБ в об-
ластния център избраха 
делегати за предстоящото 
през месец май тази годи-

на Национално събрание 
на най-голямата партия у 
нас. Двама от видинските 
делегати ще участват по 
право – Емилиян Енчев и 
областният координатор 
и народен представител 
Александър Матеев. С 
пълно мнозинство събра-
нието гласува и остана-
лите седем делегати за 
националното събрание – 
Християн Христов, Валери 
Василев, Александрина 
Богоева, Тихомир Стан-
чев, Лъчезар Попиванов, 
Любомир Низамов и Ве-
селка Асенова.

„Влязох в Народното 
събрание с огромно са-
мочувствие, защото Ви-
динско си постави високи 
цели и ние ги постигнах-
ме. Не само сме първи 
по изборен резултат, но и 
имаме избрани двама де-
путати. Благодаря”, каза в 
изказването си народният 

представител Александър 
Матеев. Той не скри огро-
мното си разочарование 
от обстановката в Пар-
ламента, където вместо 
да се работи за една ста-
билност на държавата, то 
Народното събрание се е 
превърнало в сцена на ви-
кове, крясъци и недопус-
тимо държание.

В края на събранието 
другият новоизбран де-
путат, водач на листата и 
гражданска квота Росица 
Кирова представи пред 
членовете на ПП ГЕРБ част 
от поетите ангажименти, 
по който заедно с колега-
та й Александър Матеев, 
вече работят. „Успяхме да 
бъде осигурено финан-
сирането на катедралния 
храм „Св. Димитър” във 
Видин, който от години се 
нуждае от спешен ремонт. 
В момента усилията са на-
сочени сградата на видин-

ския филиал на Русенския 
университет да бъде отда-
дена на висшето учебно 
заведение. И в рамките на 
2 години филиалът да има 
над 1200 студенти – от Ви-
дин, Монтана, Враца, от 
целия Северозапад”, каза 
Росица Кирова. Тя също 
обобщи първите си впе-
чатления от новото Народ-
но събрание: „За няколко 
дни чухме и видяхме как-
во ли не, но такъв срам и 
унижение към институция 
като към Парламента… В 

същото време България е 
изправена пред много се-
риозни проблеми и стра-
ната се нуждае от силно 
и стабилно правителство. 
Въпреки всичко ГЕРБ про-
дължава да работи, пред-
лагайки ясни и конкретни 
предложения. Както знае-
те внесохме и законопро-
екта за мажоритарния вот. 
Искрено се надявам НС да 
започне да работи с отго-
ворност и оправдае очак-
ванията на българските 
граждани”.
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Депутатът Росица Кирова изпълнява още един ангажимент към видинчани 
Предстои сградата на видинския филиал на Русенския университет изцяло да бъде предоставена за безвъзмездно управление от ВУЗ-а

с. Неговановци и с. Вина-
рово", на 26 април бе даде 
старт и на асфалтирането 
на обектите, включени в 
Обособена позиция № 1, 
включваща рехабилитация 
на две улици в село Ново 
село и на улицата във Фло-
рентин, свързваща центъ-
ра на населеното място и 
училището, която е относи-
телно по-дълга и трудно би 

могло да бъде ремонтирана 
със средства от общинския 
бюджет. 

Началото на ремонтите 
в с. Ново село бе даден със 
символична първа копка. 
"Това, което е по силите 
на една малка община, ка-
квато е нашата, правим го. 
Днес, по силата на дого-
вора, който сме сключили 
с Държавен фонд "Земе-
делие", правим тази пър-
ва копка", заяви кметът 

на общината Георги Сто-
енелов. Общо 400 000 лв. 
ще бъдат инвестирани в 
рехабилитацията на двете 
улици в Ново село - улица 
"Чавдар", с дължина 360 м, 
и улица "Кирил и Методий", 
с дължина 420 м. Освен 
уличното платно ще бъдат 
ремонтирани и тротоарите. 
Още 100 000 лв. са осигу-
рени за ремонт на улица 
"Единадесета" във Флорен-
тин, уточни Стоенелов.

Кметът обясни, че ас-
фалтирането на най-голя-
мата улица в Неговановци, 
от която започна и изпъл-
нението на проекта, вече 
е приключило, като са по-
ставени и пътните знаци. 
Паралелно с това напредва 
и реконструкцията на пло-
щада в населеното място 
и, ако не възникнат форс-
мажорни обстоятелства, до 
дни обектът би трябвало да 
е завършен. "В Ново село 

Асфалтирането на улици в община Ново село продължава

За по-малко от месец 
новоизбраният депутат от 
листата на ГЕРБ-СДС във 
Видин Росица Кирова успя 
да съдейства за бързото 
изпълнение на още един 
ангажимент, който тя пое 
пред своите съграждани.

Днес г-жа Кирова съ-
общи, че вече е подготвен 
проект за решение сгра-

дата на видинския 
филиал на Русен-
ския университет 
изцяло да бъде 
предоставена за 
безвъзмездно упра-
вление от висшето 
учебно заведение. 
Предстои проектът 
да бъде внесен за 
гласуване в Ми-
нистерския съвет, 
което се очаква да 
стане на неговото 

следващо заседание 
след седмица.

„Следващата цел е да 
се съдейства за финан-
сиране за ремонт и обно-
вление на сградата. Успо-
редно с това ще се проучи 
възможността, свързана 
с обучението на необхо-
димите на региона кадри, 

включително и добавяне 
на медицински специал-
ности за рехабилитатори 
и физиотерапевти. В тази 
връзка ще бъдат прове-
дени поредица от срещи 
с ръководството на Русен-
ския университет и специ-
алисти от Министерството 
на образованието. Ще се 
потърси съдействие и от 
здравното министерство 
по отношение на това ви-
динската болница да от-
говори на критериите за 
предоставяне на практика 
на студентите по съответ-
ните специалности. По-
следните са насочени към 
подпомагане на профила, 
който сме си определили 
за цел, по обособяване на 
Видин като туристически 
център и привлекателна 

дестинация.
Насочили сме всичките 

си усилия в решаване на 
конкретни проблеми и не-
зависимо от динамиката, 
истерията и напрежението 
в настоящото Народно съ-
брание, за мен приоритет 
остават конкретните анга-
жименти, свързани с Ви-
дин, както и поемането на 
отговорност пред българ-
ските граждани за всичко 
това, което ще определи 
живота ни през следващи-
те години”, коментира Ро-
сица Кирова.

Да припомним, че пре-
ди седмица, отново със съ-
действието на видинската 
народна представителка, 
Министерският съвет гла-
сува 950 920 лева за рес-
таврация на катедралния 

храм „Св. великомъченик 
Димитър Солунски“ в об-
ластния град. Средствата 
бяха осигурени за спешен 
ремонт, след като близо 
отпреди 10 години, още 
през 2012 г., заради опас-
ност от срутване е ограни-
чен достъпа до определе-
ни зони.

„Когато се работи упо-
рито, открито и последо-

вателно, не е трудно да 
намериш разбиране и 
решение на проблемите, 
особено когато насреща 
си имаш отговорни хора в 
лицето на сега действащо-
то правителство на Бойко 
Борисов”, допълни Росица 
Кирова.

(снимки – русенски 
университет и пп герБ 

– видин)

не искаха такъв площад, 
защото казваха, че в Ново 
село "жабарник не ни тряб-
ва". Когато стане готов пло-
щадът в Неговановци, ще 
осигуря транспорт за жите-
лите на Ново село, които 
желаят, да отидат и да ви-
дят "жабарника" там хубав 
ли е, или не и дали жите-
лите на Неговановци му се 
радват, или не", отбеляза 
кметът Георги Стоенелов.

Мая Иванова, директор 
на дирекция "Специализи-
рана администрация", Об-
щина Ново село, пожела 
лека работа на строители-

те. "Надявам се улиците 
в Ново село да бъдат най-
добре асфалтирани, както 
е редно за един общински 
център", заяви Иванова.

Срокът, в който трябва 
да приключат ремонтни-
те дейности на обектите в 
Ново село и Флорентин е 
120 дни. "Фирмата-изпъл-
нител е сериозна, с дока-
зан опит в такива проекти и 
това е гаранция за качест-
вено изпълнение", заяви 
кметът на община Ново 
село Георги Стоенелов, 
като също пожела успех на 
строителите.
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Скъпи жители на община Грамада,

Поздравявам Ви с най-светлия празник в хрис-
тиянския календар, с празника на празниците за 
всички вярващи – Великден! В тези свети празнич-
ни дни, когато вярата и надеждата се възраждат в 
душите на хората, нека всички ние бъдем озарени 

от светли мисли и нови щаст-
ливи мигове. Нека Възкре-
сението Христово ни напомня, че по-често 
трябва да се връщаме към изконните добро-
детели – жертвоготовност, покаяние, прошка, 
милосърдие, вяра в Бога и неговата съзида-
телна сила.
В навечерието на Възкресение Христово 
приемете моите най-искрени пожелания 
за здраве, благодат и доброта за Вас и 

Вашите семейства!

весели великденски празници!
милчо Башев

кмет на община грамада

Уважаеми жители на община Кула,

В навечерието на светлия християнски праз-
ник Великден за мен е чест да Ви поздравя и да 
отправя моите искрени пожелания за здраве, то-
плина и разбирателство! Нека запалените све-
щички във Великденската нощ озарят душите и 

сърцата ни, а чистият камбанен звън на църковните камбани 
да изпълни всеки дом със 
спокойствие и мир!

Нека, седнали около 
великденската трапеза, да си спомним кои 
са истински безценните неща – семейството 
и добрите приятели. От всички нас зависи да 
съхраним това богатство. Затова нека бъдем 
единни, за да преодоляваме заедно предиз-
викателствата!

светли и благословени да са 
великденските празници!

владимир владимиров
кмет на община кула

Отново с огромно вълнение и трепет очакваме 
Великден – един от най-обичаните празници, за-
щото е символ на победата на доброто над злото, 
на живота над смъртта и носи вечните послания 
за любовта към ближния, за милосърдие и състра-
дание, за съпричастност. Послания, които днес са 
по-важни от всякога, защото сме изправени пред 
най-тежкото предизвикателство на нашето съвре-

мие и само ако сме сплотени и си помагаме, ще можем да го 
преодолеем. 

Скъпи жители на община Ново село, 
Бъдете здрави, бъдете добри и състра-

дателни и вярвайте, че заедно можем да на-
правим живота си по-добър и да завещаем 
по-щастливо бъдеще на нашите деца тук, в 
родната община Ново село!  

Честит празник!
георги стоенелов

кмет на община ново село

Скъпи жители на община Ружинци, 
За мен е радост да Ви поздравя по случай най-та-

чения за всеки християнин празник – Възкресение Хри-
стово. Великден е времето, когато отправяме своите 
молитви за здраве, щастие и благоденствие. През тези 
светли дни сякаш светът става малко по-красив, озарен 

от посланията на празника – за 
нов живот, вяра, съпричастност 
и любов. Нека отворим сърцата, душите и 
умовете си за светлината на празника, така 
че тя да прогони всички лоши мисли и чув-
ства. А в нас да възкръснат изконните хрис-
тиянски добродетели, които ни правят един-
ни и силни пред житейските трудности! 

Желая от сърце на всички Ви крепко 
здраве, нестихващ порив за добрини, 
топлина и уют в семейството!

Честито възкресение Христово!
александър александров
кмет на община ружинци

С трепет и вълнение отброяваме часовете до 
момента, когато камбанен звън ще оповести до-
брата вест за Възкресението на Божия син и ще 
ни припомни Христовите уроци за смирение, чо-
веколюбие, добротворство. Великден е не само 
ден на прослава на чудото на Възкресението, но 
и символ на нашата вяра в по-добрите времена, 

на нашата надежда в любовта към ближния и желанието ни до-
брото да се разпростре над света.

Скъпи жителите на община Чупрене, 
Нека Великденските светли дни ни 

изпълнят с кураж и сили, за да преодо-
ляваме с лекота ежедневните трудности 
и предизвикателства! Нека има мир, вяра 
и любов в сърцата ни, а в делата си да 
се водим от грижата към ближния и към 
родния край!

Христос воскресе!
анжело добричов

кмет на община Чупрене

Успешно приключи проектът за 
рекултивация на старото сметище в Кула

От Община Кула съ-
общават, че успешно е 
завършило изпълнение-
то на проект „Закриване 
и рекултивация на съ-
ществуващо общинско 
депо за твърди битови 
отпадъци на територия-
та на община Кула“, фи-
нансиран по ОП “Околна 
среда 2014-2020 г“. 

Дейностите, които се 
изпълниха в рамките на 
проекта, имаха за цел 
техническа рекултива-
ция на общинско депо 
за битови отпадъци в 
местността „Дери мага-
ре“ с размери 18,3 дка, 
намиращо се на 1,5 км от 
града. Рекултивацията 
се изпълни качествено 
чрез метода In Situ, при 
което се реализираха 
мерки за капсулиране на 
отпадъците, с което се 
предотвратява достъпа 
на повърхности води до 
него.

Последователно бяха 
извършени дейностите: 
освобождаване от от-
падъци на зоните извън 
депото; оформяне на тя-
лото на отпадъците чрез 
пре-депониране и уплът-
няване; подравняване 

на откосите и платото с 
постигане на заложените 
параметри; изграждане 
на газоотвеждаща систе-
ма; полагане на водонеп-
ропусклив геосинтетичен 
слой (геоглинен екран); 
нанасяне на рекултиви-
ращ слой и извършване 
на биологична рекулти-
вация в обхвата на де-
пото, вкл. и оформяне на 
изолационен пояс около 
него. Създадена бе и 
система за мониторинг.

След успешното из-
пълнение на дейности-
те на проекта теренът в 
местността „Дери мага-
ре“ е приключила техни-
ческата рекултивация, 
след което предстои би-
ологична рекултивация 
за срок от 3 години. След 
приключване на биоло-
гичната рекултивация, 
ще се промени предназ-
начението на терена от 
сметище и общинския 
имот ще се превърне в 
пасище. 

Същевременно се ре-
ализираха и дейности за 
промоция и визуализация 
на проекта, включващи 
откриваща пресконфе-
ренция, официална це-

ремония „Първа копка“, 
публикация във вестник. 
Бяха изработени и ин-
формационни и промо-
ционни материали (бро-
шури, табела, билборд, 
папка, химикалка, теф-
тер, др.).

Общата стойност на 
проекта е 1 223 816, 36 
лв., от които 1 040 243, 91 
лв. от Европейския фонд 
за регионално развитие 
и 183 572, 45 лв. наци-
онално съфинансиране 
от Държавния бюджет на 
Република България.

С успешната реализа-
ция на този проект, Об-
щинската администрация 
в Кула още веднъж до-
казва, че не само се гри-
жи за благоденствието 
на своите граждани, но 
и полага големи усилия 
за опазване на околната 
среда и превръщането 
на Кула в град с европей-
ска визия.

Последните дейности 
по проекта, включва-
щи Пресконференция и 
Официалната церемония 
за закриване, ще се про-
ведат на 28 април 2021 г. 
(сряда) от 14:00 часа. 

50 лв. добавка към всички пенсии 
ще има и през месец май
Добавка от 50 лв. към 

всички пенсии ще има и 
през май. Допълнител-
ната сума ще бъде из-
платена на близо 2 100 
000 български пенсио-
нери – подкрепа, коя-
то е част от пакета със 
социално-икономически 
мерки, които правител-
ството реализира зара-
ди пандемията. 

Новината дойде след 
проведеното на 22 април 
чрез видеоконферентна 

връзка извънредно за-
седание на Министер-
ския съвет. „Отпускаме 
допълнителни 50 лева 
към пенсиите и за месец 
май. 

Средствата са в раз-
мер на 104 400 000 лева 
и ще бъдат изплатени 
на всички пенсионери 
независимо от размера 
на техните пенсии“, зая-
ви премиерът в оставка 
Бойко Борисов. Той под-
черта, че близо година 

правителството осигуря-
ва добавката от 50 лева 
за възрастните хора и 
разходите за нея вече 
надхвърлят 1 милиард 
лева. 

Борисов напомни 
още, че в условията на 
пандемия подкрепа по-
лучават не само българ-
ските пенсионери, но и 
работещите на първа ли-
ния в борбата с COVID-
19, както и бизнесът.
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своето достолепие“, каза 
кметът на община Видин 
д-р Цветан Ценков пред 
журналисти.

Той се увери на място 
как работи системата. За-
едно с него бяха начални-
кът на отдел „Екология“ в 
общинската администра-
ция Светла Ангелова, ди-
ректорът на Общинското 
предприятие „Чистота, озе-
леняване и благоустрой-
ство“ Емилиян Евтимов и 

директорът на Регионал-
ното депо за твърди бито-
ви отпадъци Чавдар Слав-
чов.

Автоматичната полив-
на система се състои от 
18 пръскачки, които са 
настроени да работят на 
четири сектора. Всеки от 
секторите се полива за 
около 15 минути, след кое-
то започва напояването на 
следващия. Тъй като вре-
мето все още е по-хладно, 
системата ще се включва 
всяка сутрин в 8:00 часа. 

Когато времето се затоп-
ли, напояването ще се из-
вършва в 3 или 4 часа през 
нощта.

„Видинската градска 
градина беше изключи-
телно занемарена и аз 
като човек, който живее 
тук, много негодувах от 
това безхаберие, което 
беше налегнало старите 
изпълнители, с които ние 
прекратихме договорите и 
сега за парковете се гри-
жи общинската фирма“, 
сподели кметът. „Всякакви 
безпардонни спекулации, 
че кметът щял да даде 
на концесия нещо, имат 
само политически оттенък 
– да отклонят вниманието 
на нашите съграждани от 
усилията на общинската 
администрация и на Об-
щинско предприятие „Чис-
тота, озеленяване и благо-
устройство“, категоричен 
беше д-р Ценков.

Той съобщи, че в мо-
мента се подготвя необ-

ходимата проектна доку-
ментация за цялостното 
обновяване на парковите 
площи във Видин. В тази 
връзка на екип архитекти 
е възложено разработва-
нето на проект за участъка 
на парка от „Баба Вида“ до 
Колодрума, а друг екип из-
вършва проектирането за 
зоната от крепостта „Баба 
Вида“, през „Шарампоя“, 
до Общинския пазар, как-
то и за парк „Владикина 
бахча“. Целта е градските 
паркови пространства да 
придобият облик, с който 
видинчани да се гордеят. 
Освен това в тазгодиш-
ния бюджет на Общината 
са отделени средства за 
асфалтиране на алеи в 
Крайдунавския парк. Пред-
стои да бъдат поставени 
нови съоръжения за игра 
и спорт, които ще радват 
видинските деца и юноши, 
допълни д-р Ценков.

„Двете ни основни цели 
са да възстановим досто-

лепието на родния Видин 
и да го превърнем в една 
бъдеща балканска турис-
тическа дестинация, стъп-
вайки върху даденостите, 
които имаме. И най-важно-
то нещо, за което започвам 
да водя разговори още в 
понеделник в София, е 
Видин да се превърне в 
индустриална зона и това 
да даде шанс за работа на 
нашите съграждани, които 
искат да се завърнат от 
чужбина“, заяви кметът на 
общината. И отбеляза, че 
скоро ще започне реализа-
цията на частната инвести-
ция за откриване на ново 

предприятие в бившата 
бирена фабрика, въпре-
ки пречките, създадени от 
„добронамерени“ наши съ-
граждани. „Не мога да раз-
бера те защо толкова мра-
зят родния си град. Видин 
е прекрасно място, където 
може да се живее чудесно. 
Трябва да се гордеем с на-
шия град и да разберем, че 
само кметът и общинската 
администрация не могат 
да се справят с всички на-
следени проблеми, това 
зависи от усилията и на 
гражданите. Така че Видин 
да се превърне в перлата 
на Дунав“, каза кметът.

Община Видин с редица инициативи, посветени на Международния ден на Земята

Във Видин започна обработка на 
зелените площи срещу кърлежи

Във Видин вече има „слънчева“ пейка
Инициативата за разполагането на соларна пейка се осъществи с под-

крепата на видинския завод за гипсофазерни плоскости на “Кнауф” 

Община Видин изгражда автоматична 
поливна система в Крайдунавския парк 

Във Видин започна 
обработка на зелените 
площи срещу кърлежи. 
Първата дезакаризация 
бе извършена в ранни-
те часове на вчерашния 
ден. Обхванати са всич-
ки места за обществено 
ползване - зелени пло-
щи, паркове, алеи и меж-
дублокови пространства, 
като с приоритет бяха 
третирани и детските 
площадки в град Видин, 
град Дунавци и село Гра-
дец. Така родителите ще 
бъдат спокойни, че де-
цата им могат да играят 
в безопасна среда.

Обработката срещу 
кърлежи бе планирана 
още преди седмици, но 
поради влошените ме-
теорологични условия 
се осъществи в първия 
подходящ ден. Използ-
вани са разрешени за 
употреба биоцидни пре-
парати, в съответната 
препоръчителна доза и 
концентрация.

Подготвя се график 
за предстоящи обработ-
ки и след утвърждава-
нето му от кмета на об-
щина Видин, жителите 
ще бъдат информирани 
своевременно.

През миналата година 
екокампания на инициа-
тивната група СМЕ.БГ обе-
дини граждани, институ-
ции и фирми около идеята 
за поставяне на соларна 
пейка във Видин. Подета 
беше мащабна кампания 
за събиране на стара хар-
тия за набиране на необ-
ходимите средства. „Слън-
чевата“ пейка е вече факт. 
Тя се намира на площад 
„Ташкюприя“, до скулпту-
рата на жена с дете. Освен 
удобно място за почивка и 
автобусна спирка, тя дава 
възможност за зареждане 
на мобилни устройства, 
като генерира енергия 
чрез специални слънчеви 
колектори.

Заводът на “Кнауф” във 
Видин бе първата фирма, 

която се включи в зелена-
та кауза ма СМЕ.БГ. „Като 
предприятие, което разра-
ботва природни находи-
ща, “Кнауф България” има 
по традиция специално 
отношение към околна-
та среда и опазването на 
природните ресурси. Гипс-
фазерните плоскости се 
състоят от гипс, рецикли-
рани хартиени отпадъци и 
вода. Събраната от кампа-
нията стара хартия ще се 
използва като суровина в 
заводa във Видин. Благо-
дарим на всички, които се 
включиха в инициативата! 
Заедно направихме един 
малък жест за по-екологи-
чен и красив град Видин.“, 
споделиха от предприяти-
ето. 

Община Видин с реди-
ца инициативи, посветени 
на Международния ден на 
Земята. По повод 22 ап-
рил, преди  дни бе напра-
вено първото засаждане 
на фиданки около Клетка 
1 на Регионалното депо за 
битови отпадъци, с което 
се изпълняват дейности-
те и отговорността, поета 
в комплексното разреши-
телно на съоръжението. 
Подбрани са специфични 
видове като липа, дъб, 

арония, кестен, акация, с 
оглед мястото на засаж-
дане, наклона на терена и 
необходимостта от изграж-
дане на зелени пояси. 

Друга инициатива по 
случай Международния 
ден е подготовката на те-
рените около Алботинския 
манастир във връзка с па-
схалната утреня и Божест-
вената света литургия, 
които ще бъдат отслуже-
ни на 3 май от 8:30 часа. 
Почистването и косенето 

на тревните площи ще се 
извърши на 27 и 28 април, 
за да могат и жителите, и 
туристите да посетят и се 
разходят в местността по 
време на Великденски-
те празници и почивните 
дни.

За първа година Об-
щина Видин осигури и ще 
почиства и мете машин-
но инфраструктурата на 
град Видин по утвърден 
от кмета график. Машин-
ното метене стана въз-
можно със закупуването 
на двете многофункци-
онални мотометачки за 
осъществяване на тези 
дейности от създаденото 
тази година ОП „Чисто-
та, озеленяване и благо-

устройство“. По график 
ще бъде извършвано и 
редовно миене и дезин-
фекция на града. Тези 
дейности ще бъдат изпъл-
нявани до края на есен-
ния сезон при подходящи 
метеорологични условия. 
Плановете и актуална ин-
формация в тази връзка 
са налични на интернет 
страницата на Община 
Видин/раздел „Еколо-
гия“ https://vidin.bg/wps/
portal/vidin/administration/
ecology/ecology-operation

За втори път през по-
следната година ще от-
ворим вратите на отдел 
„Екология, инфраструк-
тура, инженерни мрежи 
и съоръжения“ за всич-

ки желаещи да обсъдим 
заедно темите, които ги 
вълнуват, свързани с ра-
ботата на отдела – чисто-
тата на въздуха, сметоиз-
возването, санирането на 
домовете, засаждането 
на цветя и дървета, като 
очакваме и гражданите 
да представят свои пред-
ложения и идеи. Може 
да посетите експертите 
еколози в периода 25-28 
май, в сградата на Об-
щинската администрация 
на пл. „Бдинци“ №2, етаж 
5, стая № 8, при спазване 
на противоепидемичните 
мерки.

Независимо че се пла-
нира от месеци, но по-
ради  продължаващата 

епидемична обстановка, 
предстои през май месец 
да се осъществи идеята 
за безплатно раздаване 
на цветя и растения, ко-
ито жителите да засадят 
в междублоковите прос-
транства на град Видин 
и да се грижат за тях. За 
първи път ще се реализи-
ра подобна инициатива, 
като намерението е с обе-
динени усилия кварталите 
в града да се превърнат в 
по-цветни, чисти и желани 
места за живеене. 

Международният ден 
на Земята се отбелязва 
за първи път през 1970 г. 
с цел да приобщи хората 
към идеята за опазване на 
околната среда. 
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Spring Spirit Fest в крепостта „Баба Вида“

Възпитаници на ПГ „Проф. д-р Асен 
Златаров“ – Видин се класираха на 

националния кръг на състезание 
по приложна електроника

Двама възпитаници на видинската математическа 
гимназия с успехи по немски език

Централните фонтани в Монтана заработиха 

Отлично се предста-
виха възпитаниците на 
Професионална гим-
назия „Проф. д-р Асен 
Златаров“ – Видин на 
проведения преди дни 
регионален кръг на със-
тезанието по приложна 
електроника „Мога и зная 
как“, което се организира 
под егидата на търговска 
верига за електронни 
компоненти "Елимекс" и 
Технически университет 
– Габрово. За поредна 
година на първо място и 
отборно, и индивидуално 
се класираха ученици от 
видинското училище.

В първа възрастова 
група 9 - 10 клас Иван 
Бойчев – 10 “в” клас, спе-
циалност „Компютърна 
техника и технологии“ и 
Радослав Николаев – 9 г 
клас, специалност „Про-
мишлена електроника“ 
се представиха най-сил-

но и завоюваха първо 
място.

Във втора възрасто-
ва група (11 - 12 клас) То-
дор Бойчев – 12 “в” клас 
и Калоян Славчев – 11 в 
клас, специалност „Ком-
пютърна техника и тех-
нологии“, също събраха 
най-много точки и заеха 
първо място. 

Така, въпреки силна-
та конкуренция – в реги-
оналния кръг участваха 
ученици от общо 57 про-
фесионални гимназии, 
възпитаниците на ПГ 
„Проф. д-р Асен Злата-
ров“ придобиха право за 
участие на националния 
кръг на състезанието, 
който ще се проведе в 
гр. Банско от 13 до 15 
май. В него ще участват 
отборите, заели първо и 
второ място от трите ре-
гиона в България.

Пролетно цветно на-
строение завладя средно-
вековната крепост „Баба 
Вида“, а виновникът за 
това бе Spring Spirit Fest. 
Събитието, което се про-
веде на 24 и 25 април, 
е част от програмата на 
Община Видин за отбе-
лязване на Великденски-
те празници. Фестивалът 
се организира от Клуба по 
реч и дебати на англий-
ски език в ГПЧЕ „Йордан 
Радичков“ и платформата 
за събития Sтетика, със 
съдействието на Община 
Видин и Регионалния ис-
торически музей.

Сред посетителите 
през първия ден бе и за-
местник-кметът на общи-
на Видин по хуманитар-
ни дейности и социална 
политика Борислава Бо-
рисова. Тя изрази ра-
достта си, че учениците 
от езиковата гимназия 
са успели да реализират 
своята идея за този про-
летен фестивал, който 
се случва на двата хуба-
ви български празника 
Лазаровден и Цветница. 
Заместник-кметът благо-
дари на организаторите, 
както и на всички дър-
жавни и общински инсти-

тути, подкрепили съби-
тието, което предоставя 
възможност за различни 
дейности като базар и ра-
ботилници, както и дава 
трибуна на театри, кон-
церти и други артистични 
изяви. „Общината и зана-
пред ще подкрепя подоб-
ни проекти на младите 
хора от Видин. Пожела-
вам на добър час на фес-
тивала. , каза Борислава 
Борисова. 

Още от рано сутрин-
та десетки жители на 
нашия град се възполз-

ваха от възможността да 
се заредят с пролетно 
настроение сред уникал-
ната атмосфера на сред-
новековната крепост, да 
разгледат изделията на 
местните артисти и за-
наятчии, да си направят 
пикник на горната тераса 
на „Баба Вида“, където да 
пият студена лимонада и 
похапнат вкусни палачин-
ки. Финалът на първия 
фестивален ден бе също 
така зареждащ с настро-
ение. Затова се погрижи-
ха талантливите млади 

музиканти от видинската 
група Crimson Waves, ко-
ито изнесоха концерт на 
сцената на „Баба Вида“. 

Spring Spirit Fest про-
дължава и на 25 април. 
Програмата започна с 
творческа работилница 
за деца и възрастни с 
фондация „Веридас“. По-
късно през деня на откри-

тата сцена на среднове-
ковната крепост гостува 
Държавен куклен театър 
– Видин с постановката 
„Глупавият Ханс“. А от 
15:00 часа организатори-
те на фестивала покани-
ха видинчани на разговор 
с популярния актьор Ники 
Станоев.

Единадесетокласни-
кът Ивайло Андреев и де-

сетокласникът Радослав 
Попов от Видинската 

Природо-математическа 
гимназия “Екзарх Антим 
I“ са се класирали за на-
ционалния кръг на VIII 
национално състезание 
по немски език, органи-
зирано от издателство 
КЛЕТ България. Надпре-
варата следва модела на 
сертификатните изпити 
и провокира учениците 
на г-жа Стоянка Ефре-
мова да покажат знания 
и умения в нов формат.

Националното КЛЕТ 

състезание по немски 
език се провежда в два 
кръга – вътрешноучи-
лищен и национален. 
Отворено е за всички 
ученици, владеещи ези-
ка на нива от А1 до С1. 
Националният кръг на 
осмото състезание по 
немски на издателство 
КЛЕТ България трябва 
да се проведе на 29 май 
в гр. Ловеч.

В Монтана започна 
усилено косене и миене на 
улиците по график преди 
предстоящите Великден-
ски празници. Продължава 
възстановяването на меж-
дублокови пространства, 
зелени площи и паркинги. 

Работата е съобразена с 
интересите на граждани-
те. Повече от 40 искания 
са постъпили до кмета за 
поставяне или смяна на 
пейки пред жилищни бло-
кове. Половината от тях 
вече са изпълнени. Пуснат 

е централният фонтан на 
площад „Жеравица”. Два-
та по-малки в градската 
градина и на площад „Але-
ко Константинов" също ра-
ботят. След изрязването 
на големите храсти и под-
мяната на осветлението в 

Слънчевата градина ще 
бъдат възстановени вери-
гата от пана, върху които 
бяха представени фотоси 
от фестивалите на Мон-
тана.

В парка на храм „Све-
ти Дух” се изпълняват 
ремонтни дейности на 
фонтани, настилка, ос-
ветление и детския кът. 
Общината е осигурила за 
най-големия си храм обо-
рудване и обзавеждане за 
организиране на трапеза-
рия, уточни кметът Златко 
Живков.

От 20 април е спряно 
отоплението на админи-
стративните и общест-
вени сгради, които са на 
издръжка на Общината, 
с изключение на детските 
ясли и градини.



7Обяви

изданието не носи отговорност за достоверността на подадените за публикуване обяви

Íÿêîè âåñòíèöè ñå ïðîìåíÿò ñ âðåìåòî, à                ïðîìåíÿ âðåìåòî! в рекламната кантора на вестника на ул. “Цар симеон велики” 9 
(до магазин „елБи Булгарикум”) всеки делничен ден се приемат обяви, 

реклами, съобщения и малки обяви.
работно време: от понеделник до петък
от 9:00 часа до 15:00 часа

ISSN 1310 - 1269                       3700 Видин,  п.к. 144,   
ул. “Цар Александър II“ 70, х-л „Ровно”, ет. 2, тел. 094 60 77 66

www.niebg.net     info@niebg.net
Авторът носи пълна отговорност за написаното. 

Хонорари се изплащат само за поръчани материали.

ръководител екип: мария савова – 0886 397 232
завеждаща редакция: тел.: 0882 026 676
и редакционен екип

реклама: 0886 397 232
Печат: Печатница “Нюзпринт”, София 1113, ул. “Тинтява” 100, 

newsprint@mail.bg

издател: “ние савова” еоод

продавам метален навес.
размери: 60/12/4 метра.

Тел.: 0876 41 99 30

продава 
имоТи

продавам тристаен 

апартамент, с гараж, в ж.к. 

„Христо Ботев“, ет. 3; тел.: 

0878 864 985, 0899 864 

954

продавам етаж от 

къща 100 кв. м, дворно 

място 160 кв. м, със са-

мостоятелен вход, в иде-

ален център, в близост до 

Черквата и МОЛ-а, цена 69 

000 лв.; тел.: 0898 633 302

продавам втори етаж 

от къща в центъра, 90 кв. 

м, дворче, собствен вход; 

тел.: 094/ 600 399, 0887 

381 855

продавам апарта-

мент в нова кооперация, 

на шпакловка и замазка; 

тел.: 0878 864 985, 0899 

864 954

продавам тухлен 

апартамент на ул. „Ленин“ 

във Видин, 102 кв. м, с че-

тири тераси, таванска - 18 

кв. м, цена 50 000 лв.; тел.: 

0882 096 555

продавам тристаен 

панелен апартамент в 

ж.к. „Панония“, ет. 4, ПВЦ 

дограма, цена 45 000 лв.; 

тел.: 0898 633 302

продавам гарсониери 

в ж.к. „Крум Бъчваров, ет. 

2 и ет. 3; ж.к. „Васил Лев-

ски“, ет. 4; ж.к. „Баба Тон-

ка“ ет. 8; ж.к. „Панония“, ет. 

3; тел.: 0878 864 985, 0899 

864 954

продавам във Видин 

къщи и апартаменти и пар-

цели в Западна и Южна 

промишлена зона; тел.: 

0888 622 789

продавам първи етаж 

от къща, 100 кв. м, су-

терен, двор, лятна кух-

ня, собствен вход, в ж.к. 

„Плиска“; тел.: 094/ 600 

399, 0887 381 855

продавам двустаен 

панелен апартамент в ж.к. 

„Петко Каравелов“, в мно-

го добро състояние; тел.: 

0878 864 985, 0899 864 

954

продавам масивна 

едноетажна къща, с жи-

лищна площ около 75 кв. 

м, находяща се в централ-

ната част на гр. Видин, с 

дворно място 375 кв. м; 

тел.: 0877 151 848, 0876 

808 296

продавам дворно мяс-

то 480 кв. м в кв. „Акджа-

мия“, на главна улица, с 

проект за строеж на къща, 

цена 22 000 лв.; тел.: 0898 

633 302

продавам /Заменям 

парцел, 521 кв. м, ж.к. 

“Крум Бъчваров”, без по-

средник; тел.: 0876 099 

585

продавам изгодно го-

ляма тухлена гарсониера 

в ж.к. “Химик”, 50 кв. м; 

тел.: 0888 259 935

продавам едноетажна 

къща в кв. „Калето“, след 

основен ремонт, с приле-

жащо дворно място 180 кв. 

м, озеленено; тел.: 0878 

864 985, 0899 864 954

продавам дворно мяс-

то 1200 кв. м, със стара 

къща и кладенец, в гр. Ду-

навци; тел.: 0888 629 601

продавам самостоя-

телна къща на два етажа, 

двор 270 кв. м, до Пазара, 

цена 70 000 лв.; тел.: 094/ 

600 399, 0887 381 855

продавам двустаен 

панелен апартамент с раз-

ширение, 76 кв.м, ет. 4, 41 

000 лв. и двустаен тухлен 

апартамент в ж.к. „Васил 

Левски“, 60 кв.м, ет. 11, 

цена 30 000 лв.; тел.: 0898 

633 302

продавам къща и кух-

ня на 6 км от Видин, сани-

рани, с 2 дка, оградени с 

високи 1,80 м стени, цена 

70 000 лв.; тел.: 0882 096 

555

продавам двустайни 

тухлени апартаменти в 

ж.к. „Съединение“ - 70 кв. 

м, на ул. „Дунавска“ - 60 

кв. м, ремонтирани и об-

заведени; тел.: 094/ 600 

399,0887 381 855

продавам двустаен ту-

хлен апартамент в центъ-

ра и тристайни тухлени до 

площад „Ташкюприя“, ет. 1 

(висок) и ет. 2; тел.: 0878 

864 985, 0899 864 954

продавам две къщи в 

един двор, за ремонт, в с. 

Покрайна, дворно място 

1030 кв. м, център, цена 

18 000 лв.; тел.: 0898 633 

302

продавам земеделска 

земя в землището на село 

Раброво, 7.5 дка, трета 

категория, обработваема, 

цена 1000 лева; тел.: 0897 

942 438

продавам дворно мяс-

то в село Покрайна, 900 

кв. м; тел.: 0893 269 304 

продавам двустаен 

тухлен апартамент в ж.к. 

„Съединение“ и първи 

етаж от къща, 150 кв. м, с 

двор 300 кв. м, в района 

на Полицията; тел.: 0878 

864 985, 0899 864 954

продавам първи етаж 

от къща, със сутерен, 

дворче със собствен вход, 

в ж.к. „Крум Бъчваров“; 

тел.: 094/ 600 399, 0887 

381 855

продавам тристаен 

панелен апартамент в ж.к. 

“Васил Левски”, от соб-

ственик; тел.: 0878 767 

476

кУпУва имоТи 

купувам обработва-

ема земеделска земя и дя-

лове от ниви в община Ви-

дин, Брегово, Ново село, 

Грамада, Кула, Димово, 

Макреш, Ружинци, Бойни-

ца. Помощ при изготвяне 

на документи. Безплатни 

правни съвети. Заплаща-

не веднага; тел.: 0878 864 

985, 0899 864 954

купувам промишлен/

търговски или друг вид 

имот в град Видин, със 

сграда и двор, за пред-

почитане на изплащане 

с първоначална вноска; 

тел.: 0893 502 430

купувам селски къщи 

в област Видин; тел.: 094/ 

600 481, 0899 823 840 

дава под наем 

давам под наем офи-

си и магазини във Видин; 

тел.: 0888 622 789

давам под наем дву-

стаен обзаведен апарта-

мент в частна къща, на 

втория етаж, на ул. „Об-

щинска“ №12, град Видин, 

срещу Гимназията; тел.: 

0894 884 259; 0884 969 

637

давам под наем хале-

та; тел.: 0888 677 866

ТЪрси под наем 

Търся самостоятелна 

къща под наем, гарсони-

ера или двустаен; тел.: 

0899 484 805

разни продаЖБи 

продавам готварски 

газови печки – 4 броя; тел.: 

0896 476 300

продавам дърводел-

ски машини – банциг, аб-

рихт, дърводелски инвен-

тар; тел.: 0882 096 555

продавам /Заменям 

немска перална машина, 

цена 520 лв.; тел.: 0886 

109 417

продавам банциг и 

борапарат; тел.: 0884 850 

159

разни кУпУва

купувам книги и стари 

предмети; тел.: 0883 201 

013

изкупувам народни 

носии, всякакви; тел.: 0878 

241 027

раБоТа

Търся втора жена за 

гледане на възрастна жена 

в град Галатина, Италия 

(на тока на ботуша); тел.: 

0893 583 899

Търся продавач на 

вестници; тел.: 0879 168 

048

УслУги

Уроци по английски 

език от частен учител; 

тел.: 0896 294 434

ремонт и продажба на 

хладилници и фризери; 

тел.: 0878 236 392, Пепи

строително-ремонт-

ни дейности, боядисване, 

преградни стени, фаянс, 

ламинат, ВиК инсталации; 

тел.: 0898 674 203, 0889 

128 424, 0896 332 063

кУпУва авТомоБили, 
ЧасТи

купувам мотори Сим-

сон MZ и други; тел.: 0883 

201 013

дрУги 

изгубено свидетел-

ство за завършено основ-

но образование на Сла-

вка Валериева Асенова, 

издадено през учебната 

2006/2007 година, Серия 

№Е-07/16.06.2007 г., фа-

бричен №081444 от ОУ 

„Епископ Софроний Вра-

чански“– да се счита за 

невалидно
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Скъпи служители на предприятието, уважаеми клиенти и бизнес 
партньори, уважаеми жители на Видин, 

Поздравявам Ви с най-светлия християнски празник – Великден! Възкресе-
ние Христово, този извечен символ на победата на доброто над злото. Праз-
ник, напомняш ни изконните добродетели – покаяние, прошка, състрадание и 

милосърдие. Нека те да 
бъдат нашата пътеводна 
светлина в житейския ни 
път! От сърце Ви желая 
здраве, щастие и благо-
денствие! 

Честит 
великден!

пламен каменов, 
управител 

В навечерието сме на Великден – святия християнски празник, но-
сещ посланието за силата на духа и вярата. Нека в празничните дни 
отворим сърцата си за повече доброта и състрадание, за повече чо-

вечност и милосърдие, за повече толерантност и разбирателство! Нека нашето 
човеколюбие и мъдрост възкръснат всеки ден в достойни и добри дела!

Нека във всеки 
дом има мир и бере-
кет, здраве и щас-
тие, задружност и 
топлина!

Честито 
възкресение 

Христово!
красимир кирилов, 

председател на вТпп

Уважаеми горски работници и служители на стопанството, скъпи 
жители на област Видин, наближава Великден! 

Нека в този празничен ден в душите и сърцата ни има само чисти и достойни 
мисли, които да бъдат източник на сила за житейския ни път! Нека заедно с об-
новлението на природата, събудила се за нов живот, и у всички нас възкръсне на-

деждата, че ни чакат дни, 
изпълнени със здраве, 
щастие и благополучие!

Честито 
възкресение 

Христово!

инж. радослав 
николов, директор 

на дгс – видин 

В навечерието на Великден пожелаваме на 
всички служители на дружеството, както и 
на жителите на област Видин този светъл 
празник да донесе в домовете им топлина и 
уют, мир и разбирателство! 

Нека, озарени от светлината на празника, въз-
кръснат у нас онези добродетели, които ни правят 
единни и ни водят към добри дела и помисли! Бъ-
дете здрави и благословени и нека вярата и до-
бротата винаги да ни сплотяват!

Христос воскресе!

от ръководството на 
„дунав мост видин – калафат“ ад

Отново настана онова време, когато във всеки 
дом кипи трескава подготовка за Великден. Нека 
в тези дни, пълни с вяра и надежда, отворим 
сърцата си за чудото на Христовото възкресе-
ние! И то да ни вдъхнови, за да бъдем по-мъдри, 
по-човечни. Нека празниците ни са изпълнени с 
радост и веселие, а делниците – с добротворче-
ство и съзидание!

На всички служители на предпри-
ятието, на нашите клиенти и биз-
нес партньори и на всички видин-
ски граждани желая здраве, успехи и 
щастие!

инж. владимир Цветанов, 
директор завод – видин 

Ръководството на Областна дирек-
ция „Земеделие“ – Видин честити 

предстоящите Великденски празни-
ци на своите служители и на всички 

жители на Видинска област!

Нека животът на всеки от нас бъде изпълнен 
с много здраве и благополучие! Нека има мир, 
любов и вяра в сърцата ни, за да съхраним чо-
вешкото в себе си и да следваме доброто! Нека 
Великденските празници бъдат изпълнени с много 
радост и топлина!

от ръководството на 
од „земеделие“ – видин 

Поздравявам всички медицински специалисти и служители в меди-
цинския център, както и жителите на област Видин по случай пред-
стоящите Великденски празници!

В тези труди дни повече от всякога се нуждаем в сърцата и душите ни да 
покълне чудото на Христовото възкресение, за да ни даде сили и да укрепи 

вярата ни, да ни вдъхне добро-
та и мъдрост, за да се справим с 
трудностите. Нека във всеки дом 
Великден донесе здраве, щастие, 
благополучие и разбирателство! 
Нека изпълним душите си с обич 
и добро!

Христос воскресе!
д-р пламенка иванова, уп-

равител на мЦ „Биомед-99“

светли 
празници!


