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Във Видин започна имунизацията 
срещу COVID-19 сред учителите 

ГЕРБ-Видин поде ини-
циатива за почистване 

на „Телеграф капия”

В Кула честваха Трифон Зарезан
Конкурс отличи най-добрите 

майстори на виното

През 2020 г. по Дунав 
мост 2 са преминали 950 
000 превозни средства

От 4 февруари старти-
ра имунизацията срещу 
COVID-19 на учителите 
в област Видин. На този 
етап 246 души – 207 педа-
гогически специалисти и 
39 души непедагогически 
персонал, са заявили же-
лание да се ваксинират, 
при общо над 1500 заети 
в образователната систе-
ма. Съгласно направения 
график, на 4 и 5 февруари 
общо 48 души бяха имуни-
зирани, като това стана с 
ваксини на Pfizer. 

Сред първите вакси-
нирани педагози в област 

община видин почиства 
междублоковите пространства 
Работи се в комплексите „Панония“ и 
„Гео Милев“. Паралелно с това не спи-

ра и почистването на „Шарампоя“

Още от края на ми-
налия месец работници 
от ОП „Чистота, озеленя-
ване и благоустройство“ 
започнаха да изрязват 
нежеланата и самонаста-
нилата се растителност в 

зелените площи във ви-
динския квартал ж.к. „Па-
нония“. Заедно с това се 
повдигат и короните на 
дърветата. Работата там 

Стартира инициати-
ва за почистване и об-
новяване на „Телеграф 

капия” - една не само 
историческа забележи-

През 2020 година по 
Дунав мост 2 при Ви-
дин-Калафат са преми-
нали 950 000 превозни 
средства, което прави 
средно по около 3000 за 
денонощие. Отчита се 
намаление на трафика 
с 5 процента в сравне-

ние с 2019 година, сочат 
анализите на смесеното 
българо-румънско дру-
жество, управляващо 
съоръжението. Данните 
съобщи инж. Любомир 
Низамов, директор на 

Кметът на Ружинци отчете успешна 
първа година от втория си мандат

Традиционно в начало-
то на всяка година кметът 
на община Ружинци Алек-
сандър Александров про-
вежда срещи във всички 
населени места. От една 
страна за да запознае 

населението със свърше-
ното през изминалите 12 
месеца, а от друга – за да 
представи бъдещите пла-
нове и да чуе проблеми-

Нов старши треньор 
пое ФК „Бдин“ – Видин

Подсилен с поло-
вин дузина нови 

играчи, отбо-
рът ще се бори 
за оставане в 

Северозападна-
та Трета лига
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Общината почиства 
дъждоприемни шахти във Видин

В ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" – Видин 
ще се подобри спортната материална база

Училището ще получи ново спортно 
оборудване и обзавеждане, вкл.  трени-
ровъчни фитнес системи за открито

2,5 млн. лв. по Опе-
ративна програма „Ре-
гиони в растеж” 2014-
2020 г. са осигурени за 
финансирането на про-
ект „Доставка и монтаж 
на спортно оборудване 
за насърчаване на фи-
зическата активност и 
подкрепа за здравосло-
вен начин на живот сред 
учениците от държав-
ните професионални 

училища в Репу-
блика България“. 
Бенефициент по 
проекта е Минис-
терството на об-
разованието и на-
уката. 

Със средства-
та ще се достави 
и монтира спорт-
но оборудване 
и обзавеждане, 
включително тре-

нировъчни фитнес 
системи за открито, на 
91 държавни професио-
нални гимназии в цяла-
та страна.

Сред учебните заве-
дения, които ще получат 
нови уреди, е Профе-
сионалната гимназия 
„Проф. д-р Асен Злата-
ров“ във Видин.

Целта на проекта е 
да се подобри качество-

то на образователната 
среда и да се обнови 
спортната материална 
база в учебните заведе-
ния.

С реализирането на 
проекта ще бъдат съз-
дадени условия за пъл-
ноценно упражняване на 
физическо възпитание и 
спорт от учениците.

Съоръженията и 
оборудването ще бъдат 
използвани за нуждите 
на учениците в рамки-
те на специалностите 
от одобрената учебна 
програма, като инфра-
структурата ще може да 
се ползва за осъщест-
вяване на извънкласни 
занимания или от външ-
ни за училището лица в 
останалото време.

Във Видин обсъдиха проекта 
за бюджет на Общината за 2021 г.
Подробности за проведеното на 5 фев-
руари обществено обсъждане четете в 

следващия брой на вестника

Община Видин с нови изисквания при декларациите за освобождаване от такса смет 

Община Видин по-
чиства дъждоприем-
ни шахти в града. На 2 
февруари екипи на Об-
щинското предприятие 
„Чистота, озеленяване 
и благоустройство“ ра-
ботиха в к-с „Химик“ – в 
района на Средно учили-
ще „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“, както и в района 
на площад „Ташкюприя“. 
Дейностите се извърш-
ват по график, съобразен 
със сезонния характер 
на изпълняваните мерки 

и са с превантивна цел. 
При изготвянето на гра-
фика са взети под внима-
ние подадените сигнали 
от страна на граждани, 
както и констатираните 
при направените предва-
рителни огледи участъци 
с проблеми с оттичането 
на дъждовната вода. 

Почистването на 
дъждоприемните шахти 
във Видин ще продължи 
да се извършва регуляр-
но, при подходящи мете-
орологични условия. 

По-висока здравна вноска за безработните
От 1 януари 2021 го-

дина, гражданите, кои-
то сами внасят задъл-
жителните си здравни 
вноски (например трайно 
безработни, които не по-
лучават обезщетение за 
безработица и не се оси-
гуряват от държавата и 
др.) и не са регистрирани 
като самоосигуряващи се 

по смисъла на Кодекса 
за социално осигурява-
не, дължат месечно по 
26,00 лева.

Промяната е свърза-
на с увеличението на ми-
нималния осигурителен 
доход от началото на 
тази година, който вече 
е 650 лева. Според Зако-
на за здравното осигуря-

ване, неосигурените на 
друго основание се оси-
гуряват върху доход, не 
по-малък от половината 
от минималния месечен 
доход за самоосигуря-
ващите се лица. Така, 
здравноосигурителната 
вноска за тях се изчисля-
ва в размер на 8% върху 
не по-малко от 325 лева 

и не повече от 3000 лева 
месечно.

От НАП напомнят, 
че срокът за внасяне на 
тези вноски е до 25-то 
число на месеца, след-
ващ месеца, за който 
се отнасят. Здравната 
вноска за месец януа-
ри 2021 г. трябва да се 
внесе най-късно до 25 
февруари 2021 г. Всички, 
за които възниква задъл-
жение сами да внасят 
здравноосигурителни -
те си вноски, подават в 
НАП и декларация Обра-
зец 7, припомнят още от 
Приходната агенция.  Тя 
се подава електронно с 
персонален идентифика-
ционен код /ПИК/ на НАП 
или КЕП, чрез портала за 
електронни услуги или 
в офиса на Приходната 
агенция по постоянен ад-
рес, в срок до 25-то чис-
ло на месеца, следващ 
месеца, за който е въз-
никнало задължението 
за внасяне на здравно-
осигурителните вноски. 
Санкцията за неподава-
не на тази декларация е 
от 500 до 1000 лева.

Здравноосигурител -
ните права на гражда-
ните, които се осигу-
ряват за своя сметка, 
се прекъсват, ако не са 
внесени повече от три 
дължими месечни вноски 
за период от 36 месеца. 
Периодът се брои до на-
чалото на месеца, пред-
хождащ месеца, в който 
лицето потърси меди-
цинска помощ, платена 
от Националната здрав-
ноосигурителна каса. 
Прекъснатите здравно-
осигурителни права на 
гражданите се възстано-
вяват, при условие, че 
заплатят всички дължи-
ми здравноосигурителни 
вноски за последните 
60 месеца. Правата се 
възстановяват от датата 
на заплащане на всички 
дължими здравноосигу-
рителни вноски за този 
период. 

До 31 октомври соб-
ствениците на имоти на 
територията на община 
Видин, които няма да се 
използват през цялата 

следваща година, могат 
да поискат освобождаване 
от такса за сметосъбира-
не и сметоизвозване. Въ-
ведено е ново изискване 

- декларациите по чл.18, 
ал.4, т.2 от Наредбата за 
определянето и админи-
стрирането на местните 
такси и цени на услуги на 
територията на община 
Видин вече съдържат и 
съгласие от собственици-
те за получаване на ин-
формация относно консу-
мираната електроенергия 
и/или вода в имота, който 
е деклариран. В случаите 
когато разходът е над 100 
киловата електроенергия 
и/или над 6 куб.м вода, 
собствениците ще дължат 

такса битови отпадъци в 
троен размер, заедно с 
начислената лихва. 

Община Видин уве-
домява предприятията, 
които желаят през 2022 
г. такса битови отпадъ-
ци да бъде определяна 
според количеството им 
или в условията на пряко 
договаряне, че срокът, в 
който могат да заявяват 
това е от 1 октомври до 31 
ноември 2021 г. Със заяв-
лението се посочват видът 
и броят съдове, които ще 
се използват през година-

та, съобразно обявената 
честота на извозването на 
битовите отпадъци, както 
и базовите параметри за 
недвижимия имот. Доку-
ментът може да се подаде 
лично или с пълномощно, 
в отдел „Местни данъци 
и такси” в Община Видин 
(гр. Видин, пл. „Бдинци“ 
№2), по пощата или с ку-

риер с обратна разписка, 
както и на имейл mdt@
vidin.bg. Служители от 
Общинската администра-
ция извършват проверка 
на получените заявления 
относно коректността на 
декларираните данни. Не-
одобрените заявления се 
връщат с придружително 
писмо на подателя.
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телност, но и емблематич-
на за поколения жители и 
гости на града ни. По една 
или друга причини години 
наред „Телеграф капия” 
е изоставена. Помеще-

нието, използвано някога 
за популярно заведение 
и дискотека, днес е зане-
марено, стъклата са изпо-
чупени, а вътрешността е 
превърната в сметище.

„Решихме да почистим 

и подменим счупените 
стъкла и елементи. Това 
ще е малка стъпка за об-
лагородяване на района и 
се надяваме на подкрепа-
та на видинчани”, съобщи 
областният координатор 

на ГЕРБ във Видин Алек-
сандър Матеев. Той уточ-
ни, че инициативата няма 
партиен характер и разчи-
та най-вече на помощта на 
младите хора. Това е пър-
вата, но няма да е послед-

ната такава идея. 
Началото на акцията 

бе поставено в събота (6 
февруари).

Инициативата, оза-
главена като „Операция 
„Телеграф капия”, е съгла-

сувана с Община Видин, 
Областна администрация 
и РЗИ – Видин. Органи-
заторите спазват всички 
противоепидемични мер-
ки, въведени в страната. 

Жителите на Кула могат вече да заплащат 
задълженията си за местни данъци и такси 

В Чупрене ще обсъждат общинския бюджет за 2021 г.

ГЕРБ-Видин поде инициатива за почистване на „Телеграф капия”

В Кула вече е започна-
ла кампанията за запла-
щане на местните данъци 
и такси за 2021 г., съобщи-
ха от общинската админи-
страция. Данъците върху 
превозните средства, не-
движимите имоти, както 

и такса битови отпадъци 
за 2021 г. остават непро-
менени, като внеслите 
цялата дължима сума до 
30 април, ползват 5% от-
стъпка. Плащането може 
да стане и на две равни 
вноски – до 30 юни и до 31 
октомври 2021 година, с 
изключение на патентния 
данък, за който е възмож-
но заплащане на 4 равни 
вноски.

С цел улеснение и по-
добро обслужване Об-
щина Кула предоставя 
възможност на данъчно 
задължените лица да за-
плащат задълженията 
си по удобен за тях на-
чин, като изберат един от 

следните варианти:
- На касата в Центъра 

за услуги и информация 
на гражданите в Община 
Кула;

- В офисите на „Бъл-
гарски пощи“ ЕАД;

- По банков път по съ-
ответния код за вид пла-
щане;

- На всяка една от каси-
те на Изипей (EasyPay);

- В кметствата на насе-
лените места от общината 
за съответното населено 
място.

Проверка на задълже-
нията за местни данъци и 
такси може да се направи 
с ПИК, издаден от НАП.

На 11 февруари ще се 
проведе публично обсъж-
дане на проекта за бюджет 
на Община Чупрене за 
2021 година. Събитието 
ще се проведе от 10:00 ч. 
в Големия салон на чита-
лището в с. Чупрене, при 

спазване на противоепиде-
мичните мерки, въведени 
със Заповед на Министъра 
на здравеопазването, за 
ограничаване разпростра-
нението на коронавируса.

Във връзка с въведена-
та извънредна епидемична 
обстановка са създадени 
условия и за неприсъст-
вено публично обсъждане 
на проектобюджета на Об-
щината за 2021 година. За 
целта на интернет страни-
цата на общинската адми-
нистрация са публикувани 
материалите по проекта за 
бюджета, както и форму-

ляр за провеждане на не-
присъственото обсъждане. 
Именно попълвайки този 
формуляр, гражданите, ко-
ито нямат възможност да 
вземат участие в присъст-
вения формат, все пак ще 
могат да изразят своето 
становище относно проек-
та за общински бюджет за 
2021 година. Предложени-
ята и становищата ще се 
приемат в деловодството 
на Община Чупрене и на е-
mail: ob_chuprene@abv.bg  
в срок до края на работния 
ден на 10.02.2021 г.

Младежите от ГЕРБ обновяват 
спортна площадка във Видин

Баскетболни кошове 
поставиха младежите от 
ГЕРБ-Видин на изоставе-
ната спортна площадка до 
„Пазар капия” в областния 
град. „Идеята ни е да въз-
обновим мястото, което е 
занемарено”, обясни об-
щинският съветник Сте-
фан Ванчев. Той поясни, 
че инициативата е съв-
местна с Община Видин 
и работници от звеното по 
чистота са почистили ра-
йона, преди да бъдат мон-

тирани баскетболните 
съоръжения.

Това е първата стъп-
ка към цялостно обно-
вление на площадката. 
„Тук имаше футболни 
врати, които бяха счупе-
ни, а настилката скъса-
на”, поясни Ванчев.

Младите ентусиасти 
възнамеряват да потър-
сят помощ за поставя-
не на нова настилка. 
Стефан Ванчев изрази 
надежда, че идеята ще 
бъде подкрепена от ви-
динчани и площадката 
ще бъде опазена, за да 
се ползва от всички же-
лаещи да спортуват.
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Видин бе Ренета Петкова. 
Преподавателката в Сред-
но училище „Цар Симеон 
Велики“ сподели, че счи-
та имунизацията за един-
ствения начин да бъде 
преборен вирусът. „Работя 

с деца, виждам се с много 
хора – така ще се чувст-
вам по-спокойна. Вярвам 
в медицината“, обясни Пе-
ткова. 

Сред получилите вак-
сина бе и нейната колежка 
Илияна Петкова.  Тя спо-
дели, че след манипула-
цията се чувства добре. 

Обясни, че е решила да се 
ваксинира, защото смята, 
че това е начинът да се 
предпази. „Страхувам се 
от вируса повече, отколко-
то от ваксината“, отбеляза 
тя. Допълни, че позна-
ва хора, сблъскали се с 
COVID-19, някои от които, 
за съжаление, вече не са 
сред нас. „Чела съм доста-
тъчно и мисля, че съм се 
информирала и съм взела 
правилното решение“, по-
сочи преподавателката.

До 9 часа на 4 фев-
руари в област Видин са 
поставени общо 439 дози 
ваксина, като 151 лица 
вече са получили и вто-
рата доза, съобщи д-р 
Пепа Цветанова, дирек-
тор на дирекция „Надзор 

на заразните болести“ в 
Регионалната здравна ин-
спекция. „Втората доза на 
ваксината се поставя при 
минимален интервал от 
21 дни – тоест след 21-вия 
ден от датата на поставя-
не на първата доза, може 
да се постави и втората“, 
припомни д-р Цветанова.

Изпълнението в област 
Видин на първата фаза от 
имунизацията, обхващаща 
медицинските лица, е поч-
ти приключило, обясни тя. 
„Остават единични случаи 
на медицински лица, кои-
то все още на си постави-
ли ваксината и желаят да 
го направят. Втора фаза 
включва педагогически и 
непедагогически персонал 
от училищата и потреби-

„Дунав мост Видин – Кала-
фат“ АД. 

В сравнение с 2019 г., 
през 2020 г. процентът на 
преминалите товарни ав-
томобили по мостовото 
съоръжение се е вдигнал, 
достигайки 65-70 процен-
та от общия брой МПС. 
Увеличението се дължи 
основно на преминалите 
по-малко леки автомобили 
през пункта, в резултата на 
мерките и ограниченията 
за пътувания, наложени от 
пандемията от COVID 19, 
уточни инж. Низамов. Дру-
жеството отчита приходи 
за 2020 г. 95 на сто спрямо 
2019 г. Като месеците, в 
които по Дунав мост 2 са 
преминали най-малко мо-
торни превозни средства, 
са март и април, когато 
бяха затворени границите 
заради пандемията и не се 
знаеше как ще се управля-
ва кризата, допълни инж. 
Любомир Низамов. Уточ-
ни, че по-слабият трафик 
през миналата година се 
дължи и на многото ремон-
ти, които се извършваха 
по международен път Е79, 
което изключително много 
затрудни движението на 
автомобилите и нормално 
бе трафикът да се прена-
сочи основно към Дунав 

мост при Русе.
През юни тази година 

Дунав мост 2 при Видин-
Калафат ще отбележи 
осем години от своето от-
криване и към днешна дата 
съоръжението е отлично 
поддържано технически, 
подчерта инж. Низамов. 
В тази връзка той обясни, 
че през миналата година 
не са извършвани същест-
вени ремонтни дейности, 
редовно е извършвана 
профилактика на отделни 
части. Част от ремонтните 
дейности все още се пра-
вят от фирмата изпълни-
тел – FCC, защото не са 
изтекли определените га-
ранционни срокове, каза 
инж. Любомир Низамов.

„На Дунав мост 2 при 
Видин-Калафат сме оси-
гурили всички необходими 
условия за безпроблемно 
преминаване на автомо-
билите. ГКПП на Дунав 
мост 2 при Видин-Кала-
фат е най-добре оборуд-
ваният контролен пункт в 
България“, категоричен е 
инж. Низамов. Той разказа, 
че навсякъде по инфра-
структурата и подходите 
към моста има поставени 
тоалетни, кошчета, поста-
вени са знаци, указващи 
образуването на колони от 
автомобили, ежедневно се 
почиства районът на ГКПП 

и инфраструктурата към 
него. За 2020 г. дружество-
то е предало близо 30 тона 
битов отпадък само от бъл-
гарската част на трасето 
към моста. 

За разлика от автомо-
билния трафик, при който 
натовареността е значи-
телна, възможностите за 
железопътен превоз по мо-
ста се използват минимал-
но, посочи директорът на 
„Дунав мост Видин – Кала-
фат“ АД. Допълни, че има 
интерес към жп превозите, 
преминаващи по съоръже-
нието, водят се разговори 
във връзка с възможност-
та редовно да преминават 
през моста т.н. блок-вла-
кове, но засега това е все 
още в сферата на проект-
ните проучвания. Така в 
момента по моста преми-
нава единствено пътниче-
ски влак Видин – Крайова. 
„За съжаление, от другата 
страна – в Румъния, учас-
тъкът между Калафат и 
Крайова все още не е дос-
татъчно модернизиран, все 
още няма електрификация 
на железопътната мрежа и 
разстоянието между два-
та румънски града, което 
по пряка линия е около 
90 км, с влак отнема три 
часа. Затова в момента не 
се оправдават надеждите 
по отношение развитието 
на железопътния трафик 
по моста – като изключим 
пътническия влак, средно-
седмично минават по два 
влака, но те са епизодич-
ни, не са регулярни, по гра-
фик“, каза инж. Низамов. 

И през 2020 г. периодич-
но на пункта и по трасето 
преди моста, както на бъл-
гарска така и на румънска 
страна, се образуваха ки-
лометрични опашки, които 
определено изнервят както 
шофьорите, така и рабо-
тещите на съоръжението. 
Средното време за пре-

минаване на един 
автомобил през 
пункта е около 7 ми-
нути и това време е 
напълно нормално, 
предвид специфи-
ките на работата. 
Често се образуват 
големи опашки, за-
щото различните 
служби, работещи 
на пункта, имат 
различни по обем 
и времетраене за-
дължения, отбеляза 
инж. Низамов. Той 
припомни, че освен 
това през 2020 г., ко-
ято бе нетипична го-
дина за целия свят, 
станахме свидетели 
как граничният кон-
трол се завърна навсякъде 
по границите в Европа, от-
беляза още директорът на 
българо-румънското дру-
жество. 

„На ГКПП Дунав мост 
2 работят много служби и 

във връзка с това се из-
вършват прекалено мно-
го дейности – граничен, 
митнически и ветеринарен 
контрол, преминаващи-
те автомобили подлежат 
на контрол за измерване 
на теглото, на фискален 
и разрешителен контрол, 
заплащат се различни так-
си, а през тази година към 
всичко това се прибави и 

контрол по заплащате на 
неплатени глоби. Всички 
тези институции имат оп-
ределени задачи, които 
трябва да изпълняват и 
така на практика един ав-
томобил, преминавайки 
през тези всички контроли 

времето му за обработка 
и преминаване по трасето 
става за 7 минути“, разяс-
ни ситуацията инж. Любо-
мир Низамов. „Към всички 
тези служби през годината 
прибавихме и РЗИ, за кои-
то монтирахме специални 
фургони. Там се подават 
декларации, правят се ре-
гистрации, в един момент 

се измерваше 
температурата на 
водачите на МПС. 
В готовност сме, в 
случай на необхо-
димост, да поста-
вим допълнителни 
фургони за взема-
не на антигенни и 
PCR тестове“, до-
пълни директорът 
на българо-румън-
ското дружество и 
уточни, че по вся-
ко време на дено-
нощието на пунк-
та се работи на 6 
платна в едната 
посока.

„ О т к р и х м е 
през 2020 г. пър-
вата пътна връз-

ка за бензиностанция и 
към момента имаме още 
няколко молби за свърз-
ване на обекти към ин-
фраструктурата“, каза още 
директорът на „Дунав мост 
Видин-Калафат”. Всички-
те проекти са на различен 
етап, но той изрази надеж-
да, че до 1-2 години ще са 
изградени още една-две 
пътни връзки, хотели, рес-
торанти и други обекти. По 
цялото трасе има опреде-
лен голям инвеститорски 
интерес, за изграждане 
на различни пътни обекти, 
подчерта инж. Низамов. 

Смесеното българо-ру-
мънско дружество „Дунав 
мост Видин-Калафат” АД 
поддържа сайт, страница 
във „Фейсбук“ и мобилно 
приложение за трафика 
на автомобили по съоръ-
жението, което в реално 
време показва движението 
и е голямо улеснение за 
водачите на автомобили 
и на всички преминаващи 
през този граничен пункт. 
Уеб камера на Дунав мост 
2, свързващ Видин и Кала-
фат, също показва трафи-
ка, допълни инж. Любомир 
Низамов.

Във Видин започна имунизацията 
срещу COVID-19 сред учителите 

През 2020 г. по Дунав мост 2 са преминали 950 000 превозни средства

тели и персонала от соци-
ални домове“, посочи д-р 
Цветанова. Допълни, че 
реално изпълнението на 
втората фаза е започнало 
още през последната сед-
мица на януари, когато е 
направена имунизация в 
Дома за пълнолетни лица 
с умствена изостаналост 
в Куделин, където са об-
хванати 24 потребители и 
шестима души от персо-
нала. 

 „До този момент не е 
съобщен случай на тежка, 
нежелана реакция след 
ваксинация – нормалното, 
което се наблюдава, е бол-
ка, тежест на мястото на 
убождане, както при всяка 
една мускулна инжекция“, 
обясни д-р Цветанова. Тя 
съобщи, че през тази сед-
мица се очакват нови дос-
тавки на ваксини и имуни-
зацията ще продължи по 
график. 
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те и мнението на хората. 
Тази година въведената 
извънредна епидемична 
обстановка направи не-
възможно провеждането 
на подобни срещи. Затова 
ружинският кмет е избрал 
да представи отчета си 
под друг начин – отпеча-
тан под формата на книж-
ка, богато илюстрована с 
цветен снимков материал, 
като екземпляри са пре-
доставени на кметовете 
на кметства, така че те на 
свой ред да ги дават на 
жителите.

И тази година кметът 
на община Ружинци оба-
че спазва традицията да 
представя изключително 
подробен отчет. В следва-
щите редове ще предста-
вим част от акцентите в 
документа, отразяващ из-
пълнението на управлен-
ската програма на кмета 
Александров. Програма, 
която си поставя амбици-
озната задача за постига-
не на качествена промяна 
при управлението на об-
щината с очакване в края 
на мандата Ружинци да се 
превърне в една стабилна, 
модерна и просперираща 
община – община от евро-
пейски тип със съвремен-
на инфраструктура, устой-
чиво развитие и повишено 
качество на живот. 

качеството на живот 
е пряко свързано с ка-
чеството на изградената 
инфраструктура, 

като важно е не само 
състоянието на улиците, 
но и качеството на водо-
снабдяването, създаде-
ните условия за спорт и 
отдих, възможностите за 
активен културен живот и 
т.н. Все области, в които 
в община Ружинци през 
2020 година е постигнат 
напредък, както показва 
и отчетът, в който кметът 
Александров припомня: 
„Започнахме изграждането 
на две нови спортни пло-
щадки и три нови парка, 
нов кът за отдих в Тополо-
вец с проект на ПУДООС 
„За чиста околна среда“ 
на стойност 9989.40 лв. и 
подобряване на условия 
в старите паркове след 
закупуване на нови уре-
ди, пособия, пейки и ос-
ветление. Проектирахме 
малки пропуснати отсечки 
за нови клонове на ВиК в 
Гюргич и Дреновец и ще 
търсим финансиране през 
2021 г.“. Александров при-
помня, че през август ми-
налата година бе напра-
вена символична първа 
копка за изграждането на 
трите нови парка в села-
та Ружинци, Бело поле и 
Дреновец, а към днешна 
дата новите места за от-
дих вече са завършени. 

Със средства от ми-
налогодишния общински 

бюджет са извършени още 
редица дейности: ремонт 
на покрива на средното 
училище в Дреновец, ре-
монт на сградата на би-
вшата здравна служба в 
Дражинци, където се пла-
нира да бъде преместено 
Кметството; основен ре-
монт на детската градина в 
Черно поле; текущ ремонт 
на пътя за Черно поле; ос-
новен ремонт на сградата 
на Кметството в Тополовец 
и клуба на пенсионера; ос-
новен ремонт на сградата 
на Кметството в Динково; 
завършване на основ-
ния ремонт на читалище 
„Христо Ботев – 1898“ в 
с. Ружинци, както и на въ-
трешния ремонт на чита-
лище „Здравец – 2007“ в 
село Дреновец; ремонт на 
двата блока на Народно 
читалище „Христо Ботев 
-1926“ в Дреновец, къде-
то в момента е клубът на 
пенсионера, библиотеката 
и Паметохранителницата; 
започване на първи етап 
на преустройството на би-
вшата болница в Ружинци 
в Център за настаняване 
от семеен тип на стойност 
200 000 лв.; завършване 
на вътрешния ремонт на 
сградата на общинската 
администрация; изграж-
дане на вътрешни тоалет-
ни в ОУ „ Св. св. Кирил и 
Методий“ – с. Бело поле; 
вътрешен ремонт на чи-
талище „Просвета – 1927“ 
с. Гюргич; довършване на 
четвъртия етап от преу-
стройството на бивша-
та фурна в Плешивец в 
Център за настаняване от 
социален тип; завършва-
не на втория етап от пре-
устройството на бившия 
пансион в Ружинци в сгра-
да с обществени функции, 
в която са настанени ин-
ституции, предлагащи со-
циални, здравни и друг ус-
луги на населението, като 
плановете са там да бъде 
разкрита и аптека; оборуд-
ване на фитнес зала на 
стадиона в Ружинци и др.

„Подсигурихме финан-
сиране с Поста-
новление на Ми-
нистерски съвет 
за изграждане на 
нов физкултурен 
салон и вътреш-
ни тоалетни на 
СУ „Н. Вапцаров“ 
в с. Ружинци на 
стойност 500 
000 лв., което 
ще се реализира 
през пролетта на 
2021 г. С друго 
Постановление 
на Министерски 
съвет получихме 
д о п ъ л н и тел н о 
капиталови сред-
ства в размер на 
1 400 000 лв. за 
асфалтиране на 
улици в селата 
и ремонт на НЧ 
„Хр. Ботев -1926“ 

в село Дреновец, които 
също ще бъдат реализи-
рани тази година“, при-
помня кметът на община 
Ружинци в отчета си. 

впечатляващи са и 
постигнатите през мина-
лата година в ружинци 
финансови показатели. 

Общината започна 
2020 година с бюджет в 
размер на малко над 6,5 
млн. лв., от които над 1,2 
мл. лв. бяха средствата 
за капиталови разходи 
– сума, която до края на 
годината нарасна много-
кратно. Така благодарение 
на получената с Постано-
влението на Министерски 
съвет целева субсидия и 
привлечените европейски 
средства за изграждане 
на инфраструктура, общи-
ят размер на капиталови-
те разходи в бюджета на 
Община Ружинци за 2020 
година надхвърля 10 млн. 
лв.

„Или всички пари, с ко-
ито реално през 2020 го-
дина разполагаше Общи-
на Ружинци бяха в размер 
на над 15 милиона лева 
– с три милиона лева по-
вече от рекордния бюджет 
за 2019 година. Основните 
приоритети за 2020 г. бяха 
финансова стабилност и 
дисциплина; оптимално 
използване на възмож-
ностите за европейско 
финансиране; насочване 
на инвестиции за благо-
устрояване на сгради и 
улици в населените места 
на общината; провежда-
не на активна социална 
политика, насочена към 
повишаване качеството 
на живот и подобряване 
възможностите за трудова 
реализация; подобряване 
на условията за предоста-
вяне на публични услуги в 
сферата на образоването, 
здравеопазването и соци-
алните дейности. Приехме 
ясни приоритети и реално 
изпълними цели, свърза-
ни със стабилизиране на 
общинския бюджет, чрез 
публичност в процеса на 

съставяне, приемане, из-
пълнение и отчет. Оси-
гурихме прецизност при 
изразходване на финансо-
вите средства от общин-
ския бюджет в условията 
на извънредно положение 
с цел постигане на устой-
чив резултат и нямаме ни-
какви задължения“, отчита 
ружинският кмет по отно-
шение на състоянието на 
общинските финанси. 

Благодарение на свър-
шената през миналата го-
дина работа новият Общ 
устройствен план на общи-
на Ружинци вече е в етап 
на съгласуване с институ-
циите. „Това ще даде въз-
можност за изграждане на 
визия за цялостно устрой-
ство на територията на об-
щината, като се определи 
общата структура и преоб-
ладаващото предназначе-
ние на териториите, видът 
и предназначението на 
техническата инфраструк-
тура, опазването на окол-
ната среда и на обектите с 
културно-историческо зна-
чение“, отбелязва кметът 
Александров. 

През 2020 година Об-
щина Ружинци се сдоби с 
техника за поддържане на 
по-добрия облик на насе-
лените места и за извърш-
ване на дейности за пре-
венция на бедствия. Така 
в предпоследния работен 
ден на миналата година в 
Ружинци бе доставен сне-
горин с опесъчител, заку-
пен със спестени средства 
в размер на 19 000 лв. от 
субсидията за зимно под-
държане. През годината 
Общината закупи още са-
моходни тракорчета с дис-
кови косачки за косене на 
тревата в парковете; ро-
торна косачка за трактор 
за почистване на улиците, 
както и нови храсторези и 
бензинови резачки за по-
добряване качеството на 
работа и подобряване на 
облика на селата ни. 

„Целта ни е да има по-
дългосрочни резултати, а 
именно - поддържане чис-

тотата на околната 
среда, установя-
ването на добри 
практики за гене-
риране на т.нар. 
нулев отпадък, 
образованието и 
възпитанието на 
по-младите в гри-
жа за природата. 
При направени 
проверки от РИО-
СВ - Монтана ня-
маме нарушения 
и актове“, посочва 
кметът на община 
Ружинци в отчета 
си за свършеното 
през миналата го-
дина. 

и през 2020 г. 
продължава со-
циалната ангажи-
раност на общи-
на ружинци към 

самотните, възрастни 
лица и безработните, 

което е и един от прио-
ритетите в управленската 
програма на Александър 
Александров. „Политика-
та в сферата на социал-
ните дейности през 2020 
г. бе насочена към запаз-
ване на съществуващата 
широка гама от услуги и 
повишаване на тяхното 
качество в изпълнение на 
Годишния план за разви-
тие на социалните услу-
ги. Общината се утвърди 
като доставчик на почасо-
ви социални услуги личен 
асистент и домашен по-
мощник , патронажна гри-
жа, финансирани по ОП 
„Развитие на човешките 
ресурси” на Европейския 
съюз“, посочва ружински-
ят кмет.  

Подчертава, че мак-
симално са използвани 
и възможностите за оси-
гуряване на заетост на 
безработното население. 
„Крайната цел е трайно 
намаляване на безрабо-
тицата, която към 01.12. е 
41.7% или 477 лица, както 
и обучение на лицата с ни-
ско или без образование. 
В края на годината отчи-
таме общ брой работили 
през 2020 г. – 382 лица по 
различни програми. Така 
в условия на COVID- 19 
общинска администрация 
в Ружинци се възползва 
от програмите на МТСП 
и подпомогна стотици 
семейства с възможност 
за собствени доходи и в 
полза с труда си на обще-
ството. Постигнахме до-
бри резултати в поддър-
жането на улици, сгради, 
паркове, гробища и сгра-
ди“, отбелязва кметът 
Александров.

Макар 2020 година да 
мина под знака на пан-
демията от COVID-19, 
заради което и много от 

традиционните събития 
от културния и спортния 
календар на Община Ру-
жинци не се проведоха, 
все пак благодарение на 
усилията на общинското 
ръководство за пръв път 
от години жителите на 
населените места имаха 
възможност да се насла-
дят на кинопрожекции, 
които се проведоха на 
открито и бяха безплат-
ни. По покана на кмета 
на общината, на сцената 
на читалището в Дрено-
вец гостува видинският 
драматичен театър, който 
представи постановката 
си „Извънредно положе-
ние“. Общината органи-
зира и безплатно детско 
представление – подарък 
за децата по случай пър-
вия учебен ден. На сцена 
на открито при спазване 
на строги епидемиологич-
ни мерки, пред НЧ "Хрис-
то Ботев-1898" гостува 
Държавен куклен театър 
– Видин и представи пред 
детската публика любима-
та на малки и големи при-
казка „Вълкът и седемте 
козлета“. 

„Благодарение на съз-
дадения експертен капа-
цитет, както и на натрупа-
ния опит в управлението 
на европейски проекти 
през миналия мандат про-
дължихме да работим в 
търсене на възможности 
за привличаме средства 
от еврофондовете през 
2021 г. Разполагаме с 
проектна готовност, като 
с реализацията на подгот-
вените проекти ще про-
дължим подобряването 
на градската среда, както 
и на транспортната, обра-
зователната, социалната 
и културната инфраструк-
тура“, посочва в отчета си 
за 2020 година кметът на 
община Ружинци. 

Кметът на Ружинци отчете успешна първа година от втория си мандат
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Политическите партии и коалиции във Видин не постигнаха съгласие за състав на РИК 

Общинският съвет в Монтана 
одобри бюджета за годината  

Нов старши треньор пое ФК „Бдин“ – Видин
Подсилен с половин дузина нови играчи, отборът ще 
се бори за оставане в Северозападната Трета лига

Рамката на бюджета 
на Община Монтана е 
близо 59 милиона лева 
и това е със 7,8 милиона 
лева повече отколкото 
миналата година. До-
пълнително по опера-
тивни програми на Евро-
пейския съюз Общината 
ще работи по 21 проекта 
на стойност 11,3 мили-
она лева. Най-важният 
финансов документ за 
управлението бе приет с 
30 гласа „За" и 1 - „Въз-
държал се".

„Основен акцент в 
бюджета са средствата 
за образование“, заяви 
след приемането кме-
тът на Монтана Златко 
Живков. Те са увеличе-
ни заради повишените 
стандарти, заплатите на 
учителите и средствата 
за подобряване на ма-
териалната база. Като 
специфично за община 
Монтана Живков изтък-
на, че тя е първата в 
страната, която включва 
четиригодишните деца 
в задължително обуче-
ние. 

Следващ акцент са 
социалните услуги, в ко-
ито са ангажирани 500 
души на работа. В тази 
сфера се изпълняват 8 
проекта по Оперативна 

програма „Развитие на 
човешките ресурси". В 
здравеопазването Мон-
тана е община, която има 
лекарски кабинети във 
всички училища и детски 
градини. В тази функция 
влиза и издръжката на 
детските ясли. През тази 
година ще бъде напълно 
обновена и последната 
сграда от съществува-
щите – на детска ясла 
№1 „Мечо Пух".

Най-видим акцент в 
бюджета са капиталови-
те разходи в размер на 
7,8 милиона лева. Кме-
тът на Монтана отново 
припомни най-големите 
проекти, които ще се 
работят с тези средства 
през годината и с допъл-
нителните по европейски 
програми. Това са ос-
новната реконструкция 
на централния площад 
„Жеравица", ремонтите 
на най-старата сценич-
на зала на читалището в 
града и на 21 социални 
жилища, екологичните 
проекти за подмяна на 
отоплителните уреди 
и изграждането на нов 
младежки център . 

„Изпълнението на 
тази програма ще бъде 
предизвикателство по-
вече от всякога, защото 
през тази година Общи-
ната ще участва в орга-
низирането на три изклю-
чително важни събития 
в страната – провежда-
нето на парламентарни-
те и президентските из-
бори, и преброяването 
на населението“ заяви 
Живков. 

Политическите партии 
и коалиции не постигнаха 
съгласие за състав на Ра-
йонната избирателна ко-
мисия - Видин. Това стана 
ясно на провелите се на 4 
февруари при областния 
управител на Видин Мом-

чил Станков консултации 
за определяне състава 
на Районна избирателна 
комисия за провеждане 
на изборите за Народно 
събрание, насрочени за 4 
април 2021г. 

В консултациите взе-

ха участие представите-
лите на парламентарно 
представените партии и 
коалиции в 44-то Народ-
но събрание и партиите 
и коалициите, които имат 
избрани с техните канди-
датски листи членове на 
Европейския парламент 
от Република България, 
но не са парламентарно 
представени. Присъства 
още и заместник област-
ният управител Лъчезар 
Попиванов.

Областният управи-
тел Станков запозна при-
състващите с решение 
на Централната избира-

телна комисия, в което 
става ясно, че съставът 
на РИК – Видин наброя-
ва 15 членове. Уточнено 
бе, че разпределението 
им по квоти е съответно 
– 6 представители на ПП 
ГЕРБ, 4 на коалиция „БСП 
за България“,  ПП ДПС – 
2, и по 1 представител от 
партия „Воля“ и коалиции 
„Обединени патриоти“ и  
„Демократична България 
– Обединение“.

По време на консулта-
циите представителите на 
партиите не постигнаха 
консенсус за местата на 
заместник-председатели-

те и секретаря на РИК. 
От Коалиция „Обединени 
патриоти“ направиха две 
различни предложения 
за член в комисията, при 
определено за тях едно 
място. 

Областният управител 
Момчил Станков призова 
да се запази съотношени-
ето в Народното събрание 
и ръководните постове да 

бъдат разпределени меж-
ду четирите най-големи 
партии, но след кратка 
почивка отстъпки не бяха 
направени. 

Документите от прове-
дените консултации са из-
пратени до Централната 
избирателна комисия за 
служебно назначаване на 
РИК – Видин. 

С нов старши треньор 
и половин дузина нови по-
пълнения – така започва 
2021 година за футболния 
„Бдин“ – Видин. След като 
борещият се със сериоз-
ни финансови проблеми 
отбор изпрати 2020 годи-
на на последно място в 
Северозападната трета 
лига, сега от ръководство-
то на клуба се опитват да 
стабилизират ситуацията. 
Една от стъпките в тази 
посока е и привличането 
на нов старши треньор – 
Диан Попов.

Идването на опитния 
футболен специалист 
в „Бдин“ е по покана на 
Жоро Василев, който е 
член на Управителния съ-
вет на клуба. За вестник 
„НИЕ“ Василев сподели 
добри първи впечатления 
от работата на треньора. 
„Това се видя на контро-
лата с „Ботев“ – Враца. 
Пролича, че отборът е в 
добро състояние, има об-
лик. Обещаващо е негово-
то идване тук и смятаме, 
че той ще ни помогне да 
постигнем целите, които 
си поставяме“, отбеляза 
Василев. 

Той коментира и фи-

нансовото състояние на 
клуба. „Имаме уверение-
то на Общината, че ще се 
обърнат с лице към фут-
бола на Видин. Вярвам, 
че това ще се случи. Имам 
уверение, че в бюджета на 
Общината ще се гласува 
приемлива сума и с помо-
щта на спонсори – люби-
тели на спорта във Видин, 
ще се намерят още сред-
ства и по този начин ще 
решим финансовия про-
блем“, обясни Жоро Васи-
лев. Уточни, че се търсят 
и по-сериозни спонсори, 
но заяви, че няма да на-
влиза в детайли, преди да 
има постигнати конкретни 
договорености. 

Първият мач, който 
видинският отбор игра 
под ръководството на но-
вия треньор бе контрола 
срещу втория отбор на 
„Ботев“ (Враца). Срещата 
завърши наравно, при ре-
зултат 2:2. 

Самият Диан Попов 
разказа, че контролата 
му е дала възможност да 
види върху какво първо 
трябва да обърне внима-
ние. „Трябва да се работи 
по отношение на физиче-
ската подготовка – тя да 

се подобри, както 
и по отношение на 
тактиката. Но това 
ще го постигнем в 
процеса на рабо-
тата“, обясни тре-
ньорът. 

Футболният спе-
циалист допълни, 
че за подсилване 
на отбора на „Бдин“ 
през новия сезон 
ще помогнат и при-
влечените нови 
попълнения. „Това 
са вратарят Па-
вел Станев, който 
идва от „Кариана“ 
(Ерден); двама за-
щитници – Стефан 
Стефанов, който идва 
от отбора на „Партизан“ 
(Червен бряг), и Дарин 
Петров, който пристига 
от „Левски“ (Лом); двама 
нападатели – Денис Гър-
лов от Козлодуй и Кирил 
Кръстев, който през ми-
налия сезон е играл във 
втория отбор на „Ботев“ 
(Враца). Най-вероятно 
към отбора ще се включи 
и Боби Боянов, най-ве-
роятно ще играе на пози-
ция офанзивен, градивен 
халф, зад централния на-
падател, защото за тази 

позиция ни трябва човек“, 
обясни Попов. Според 
него, новите играчи ще 
вдигнат нивото на отбора. 
„Взели сме опитни фут-
болисти, които са играли 
в тази група успешно. И 
се надявам с тях отборът 
да побеждава“, сподели 
старши треньорът. 

А постигането на по-
беди е задължително, за-
щото целта е „Бдин“ да се 
спаси от изпадане от гру-
пата. Това е постижимо, 
смята футболният специ-
алист. Това обаче означа-
ва, че отборът ще трябва 
се бори за всяка една 
точка. Първенството на 
Северозападната Трета 
лига се подновява на 21 
февруари, като в първия 
кръг във Видин ще гос-
тува „Спартак“ – Плевен. 
„Времето е малко, но ще 
направя всичко възможно 
отборът да влезе в пър-
венството подготвен, поне 
колкото позволява кратко-
то време, с което разпо-
лагаме. Излизаме срещу 
„Спартак“, за да вземем 
трите точки. При точковия 
актив, с който сме в мо-
мента, във всеки един мач 
ще търсим точки“, катего-
ричен е треньорът на ФК 
„Бдин“. 



д-р адриана маркова
специалист по детски Болести, 

ХомеопатиЯ и Шуслерова терапиЯ

медико-дентален центЪр 
„омега“ - видин

ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК - от 12:00 до 13:00 ч.
СЪБОТА: от 9:00 до 13:00 ч.

медицински центЪр 
„здраве“ - видин

ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК – от 17:00 до 19:00 ч.

GSM 0887 21 44 21, 0887 53 30 60
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общински драматичен театър - видин
дарителска кампания 

Дари средства за над-
пис на емлбематичната 

сграда на театъра
дарителска сметка:
Получател: Община 

Видин
Банка ДСК – Видин 

BIC: STSABGSF
IBAN: BG03STSA93008400046000
Код за пращане: 445100 – за страната
                              445200 – за чужбина
Основание: Дарение за Общински драматичен 

театър

издател: “ние савова” еоод

продава 
имоти

продавам етаж от 

къща 100 кв. м, дворно 

място 160 кв. м, със самос-

тоятелен вход, в идеален 

център, в близост до Черк-

вата и МОЛ-а, цена 69 000 

лв.; тел.: 0898 633 302

продавам панелни гар-

сониери в ж.к. „Панония“, 

ет. 4 и до „Куклите“, ет. 7; 

тел.: 094/ 600 399, 0887 

381 855

продавам самостоя-

телна къща в идеален цен-

тър, след основен ремонт, 

с прилежащо дворно място 

250 кв. м (озеленено); тел.: 

0878 864 985, 0899 864 

954

продавам тухлен апар-

тамент на ул. „Ленин“ във 

Видин, 102 кв. м, с четири 

тераси, таванска - 18 кв. м, 

цена 50 000 лв.; тел.: 0882 

096 555

продавам двустаен 

тухлен апартамент в ж.к. 

„Г. Бенковски“, ет. 1, до 

крепостта „Баба Вида“, 

обзаведен, ПВЦ дограма, 

ламинат, цена 43 000; тел.: 

0898 633 302

продавам двустаен 

тухлен апартамент, с раз-

ширена кухня, ет. 2 в “Се-

лището”, цена 12 000 лв.; 

тел.: 0879 589 266

продавам във Видин 

къщи и апартаменти и пар-

цели в Западна и Южна 

промишлена зона; тел.: 

0888 622 789

продавам тристаен ту-

хлен апартамент в ж.к. „Ге-

орги Бенковски“, 95 кв. м, 

ет. 4, цена 52 000 лв.; тел.: 

094/ 600 399, 0887 381 855

продавам тристаен 

панелен апартамент в ж.к. 

„Панония“, ет. 7; тел.: 0878 

864 985, 0899 864 954

продавам масивна ед-

ноетажна къща, с жилищна 

площ около 75 кв. м, на-

ходяща се в централната 

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 посредник; 

тел.: 0876 099 585

продавам изгодно го-

ляма тухлена гарсониера в 

ж.к. “Химик”, 50 кв. м; тел.: 

0888 259 935

продавам дворно мяс-

то 1200 кв. м, със стара 

къща и кладенец, в гр. Ду-

навци; тел.: 0888 629 601

продавам втори етаж 

от къща, 55 кв. м, за ре-

монт, цена 20 000 лв.; тел.: 

094/ 600 399, 0887 381 855

продавам двустаен 

панелен апартамент в ж.к. 

„Химик“, след основен ре-

монт; тел.: 0878 864 985, 

0899 864 954

продавам двустаен ту-

хлен апартамент в ж.к. „Хи-

мик“, 61 кв. м, ет. 2, цена 38 

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 тристаен ту-

хлен апартамент в идеален 

център, 90 кв. м, с гараж и 

таванска стая, цена 56 000 

лв.; тел.: 094/ 600 399,0887 

381 855

продавам панелна 

гарсониера в ж.к. „Химик“, 

ет. 1, ремонтирана и обза-

ведена; 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 ту-

хлен апартамент, с гараж, 

в идеален център и трис-

таен тухлен, ет. 1 (висок), 

до площада; тел.: 0878 864 

985, 0899 864 954

продавам 65 дка земя 

в регулация в град Бре-

гово, област Видин; тел.: 

0899 133 788

продавам етажи от 

къщи в ж.к. „Плиска“, в иде-

ален център, в кв. „Акджа-

мия“ и „Калето“; тел.: 094/ 

600 399, 0887 381 855

продавам тристаен 

апартамент, с гараж, в ж.к. 

„Христо Ботев“, ет. 3; тел.: 

0878 864 985, 0899 864 

954

купува имоти 

купувам гараж в ж.к. 

„Христо Ботев“; тел.: 0898 

613 104

купувам обработваема 

земеделска земя и дялове 

от ниви в община Видин, 

Брегово, Ново село, Грама-

да, Кула, Димово, Макреш, 

Ружинци, Бойница. Помощ 

при изготвяне на докумен-

ти. Безплатни правни съ-

вети. Заплащане 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 добре 

обзаведен двустаен апар-

тамент, на втори етаж на 

двуетажна къща, в центъ-

ра на гр. Видин, до новата 

поликлиника; тел.: 0894   

884 259

давам под наем обза-

ведена гарсониера; тел.: 

0897 944 112

давам под наем офиси 

и магазини във Видин; тел.: 

0888 622 789

давам под наем хале-

та; тел.: 0888 677 866

тЪрси под наем 

търся самостоятелна 

къща под наем, гарсоние-

ра или двустаен; тел.: 0899 

484 805

разни продажБи 

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

изкупувам книги и ста-

ри предмети; тел.: 0883 

201 013

изкупувам народни 

носии, всякакви; тел.: 0878 

241 027

раБота

търся продавач на 

вестници; тел.: 0879 168 

048

услуги

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“, „МЗ“ и други; тел.: 

0883 201 013
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На 1 февруари, кога-
то чествахме Трифон За-
резан по нов стил, в Кула 
спазиха традициите и 
отбелязаха празника на 
лозята и виното, но съо-
бразявайки се с мерките, 
наложени от здравните 
власти. Тази година ня-
маше масово събиране 
на хора, но все пак риту-
алите бяха спазени, като 
кметът на община Кула 
Владимир Владимиров 
символично заряза ло-
зето. Според народните 
вярвания така през годи-
ната лозята ще са здра-
ви, реколтата – богата, 
а произведеното вино – 
пивко. 

По случай празника 
Народно читалище „Про-
света-1882” – гр. Кула 

обяви конкурс за най-до-
бро домашно вино. След 
дегустация, извършена 
от сертифицирания де-
густатор Илиян Петков 
Игнатов, бяха обявени 
победителите в трите ка-
тегории. За „най хубаво 
червено вино“ първа на-
града бе присъдена на 
Ивайло Илиев; втора на-
града – на Димитър Ге-
оргиев, и трета награда 
– на Цветелин Тодоров. 
За най-добър майстор 
на бялото вино бе опре-
делен Велислав Ненов, 
втора в тази категория 
се нареди една дама – 
Лидия Младенова, а тре-
ти стана Герасим Тошев. 
Наградата за най-хубаво 
вино розе пък отиде при 
Велислав Ненов. 

продължи и ми-
налата седмица, 
като се извозва-
ха и изрязаните 
клони и остана-
лите растител-
ни отпадъци. 
Междувременно 
екипите на об-
щинското пред-
приятие влязоха 
и в ж.к. „Гео Ми-
лев”.

От Общи-

на Видин обясниха, че 
периодът преди разли-
стването на дърветата 

и храстите е най-подходящ 
за извършване на подобни 
резитби. Целта е поетапно 
да бъдат обхванати всич-
ки квартали на града, тъй 
като в момента метеороло-
гичните условия са благо-
приятни и затова времето 
се използва пълноценно за 
привеждането в по-добър 
вид на междублоковите 
пространства. 

Паралелно с това не 
спира и почист-
ването на „Ша-
рампоя“.  Ра-
ботниците от 
фирмата, с коя-
то Регионални-
ят исторически 
музей сключи 
договор, вече 
са изрязали 
дърветата в це-
лия участък по 
протежение на 
ул. „Михаил III 
Шишман“. Пред-
стои това да се 
извърши и в ра-
йона от Гребната 
база до крепост-
та „Баба Вида“, 
посочиха от Об-

Видински огнеборци спасиха коте 

Ателие за консервация и реставрация на книги 
направиха във видинската библиотека

Община Видин почиства междублоковите пространства 
Работи се в комплексите „Панония“ и „Гео Милев“. Паралелно с това не спира и почистването на „Шарампоя“

В Кула честваха Трифон Зарезан
Конкурс отличи най-добрите 

майстори на виното

Във видинската биб-
лиотека вече има ателие 
за превантивна консерва-

ция и малка реставрация 
на книги и документи. От 
Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев“ съоб-
щиха, че то е технически 
обезпечено с необходими-
те уреди и машини, за да 
могат да бъдат успешно 
осъществени процесите 
на опазване, консервация 
и реставрация на пис-
мени материали и ценни 
документи. В ателието 
ще работят служители на 
Библиотеката, преминали 
обучение по „Превантивно 
опазване и съхранение на 
фондове”, като основните 
методи, които ще бъдат 
прилагани, са ръчна и ма-
шинна реставрация.

За създаването му е съ-
действала д-р инж. Искра 
Цветанска, преподавател 
в Университета по библи-
отечни и информационни 
технологии, обясниха от 

библиотеката. Като напом-
ниха, че инж. Цветанска 
гостува на Библиотеката 
в края на август 2020 г. и 
запозна библиотекари с 
методите на превантивна 
консервация и малка рес-
таврация.

„Ателието е чудесна 
придобивка в структурата 
на Библиотеката и ще ни 
помогне да съхраним кни-
жовното богатство, дости-
гнало до наши дни и да 
предпазим настоящите и 
бъдещите публикации от 
процесите на естествено-
то стареене. По този на-
чин нашите читатели ще 
се радват по-дълго време 
на любимите си книги“, 
заявиха от Регионалната 
библиотека.

Преди дни, след по-
лучен сигнал от гражда-
ни, видински огнеборци 
свалиха котка от висо-
ко дърво. Спасителната 
операция с щастлива 
край се разигра в двора 
на детска градина в ж.к. 
“Вида“ в град Видин.

Във „Фейсбук“ за слу-
чая разказа и видинлий-
ката Кристин Маринова, 
която е сред подалите 
сигнала. По повод исто-
рията с щастлива раз-

връзка, тя написа: „Най-
искрени благодарности 
на тези хора с големи 
сърца!!! След многото, 
но безуспешни опити от 
наша страна да го сва-
лим, решихме да позвъ-
ним на 112, където вед-
нага ни прехвърлиха към 
пожарната и след броени 
минути пристигна екип и 
това мъниче беше спасе-
но“.

сн. кристин мари-
нова, „Фейсбук“

Преди

След

Не спира и почистването на „Шарам-
поя“ - вече са изрязани дърветата в це-
лия участък по протежение на ул. „Миха-
ил III Шишман“

щина Видин. Дейностите 
включват и извозване на 
битовите и строителните 
боклуци, изхвърляни от не-
добросъвестни граждани в 
„Шарампоя“. По предвари-
телни оценки става въпрос 
за над 60 тона отпадъци, 
натрупани там през по-
следните повече от петна-
десет години, които трябва 

да бъдат събрани и транс-
портирани до Регионално-
то депо, посочиха от об-
щинската администрация. 

И увериха, че Община-
та и занапред ще продължи 
да поддържа „Шарампоя“, 
както и всички културно-
исторически забележител-
ности във вид, с който ви-
динлии да се гордеят.


