Следващият брой на вестника
ще излезе на 2 юни
"Върви, народе
възродени, към
светла бъднина
върви…”

Триобластен вестник
Видин Враца Монтана

Оттука започва България!
бр.
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Даден бе ход на делото срещу заповедта за
премахване на незавършения басейн във Видин

Намерението на Общината е на това място да се изгради модерен съботен пазар
Даден бе ход на делото
срещу заповед, с която е
наредено да бъде премахнат незавършения басейн.
Незавършеният строеж се
намира
непосредствено
до магазин „Лидл“, а намеренията на ръководството
на Община Видин са на
това място да се направи
модерен съботен пазар.
Делото в Административен съд – Видин е образувано по жалба от „Агроводинвест“ ЕАД гр. София
срещу Заповед № РД-02-
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Уважаеми
учители, дейци
на културата и
изкуството, скъпи
ученици,
За нашия народ
24 май е свят празник. Той ни
дава усещането за единство,
мъдрост, духовна сила, национална гордост. Създаването на българската азбука
– това величаво дело на славянските първоучители отваря нови врати към бъдещето чрез знание и
просвещение. „С книжовността, таз сила нова, ти
чест и слава поднови“ са думи от химна на светите
братя Кирил и Методий, които ни показват огромното значение на писменото слово.
Поздравявам Ви най-сърдечно с този свиден
за всеки българин ден. Съвременният ни свят се
нуждае от Вас – книжовници, творци, будители!
Защото Вие сътворявате духовните блага, носите
светлина и радост. Това е истинското наследство,
което децата ни трябва да осмислят и съхранят
занапред. Бъдете здрави, пазете родната си реч
като най-голяма скъпоценност, обичайте България
и тя ще пребъде!

Уважаеми учители и
дейци на просветата,
културата и изкуството в община Видин,
скъпи ученици,
Днес честваме найбългарския празник – 24
май, Деня на светите братя Кирил
и Методий, на българската азбука,
просвета и култура и на славянската книжовност.
Словото и нашето, българското четмо и писмо са
онази неразрушима спойка, издържала на петвековно робство и продължаваща да свързва всички
българи.

Д-р Цветан Ценков
Кмета на община Видин

Генади Велков, председател на ОбС – Видин

Честит празник!

Затова на този ден за мен е чест да поздравя всички, от които зависи нашите деца и внуци да израснат
като просветени люде. Уважаеми учители, желая Ви
да сте здрави и да продължавате с обич да предавате
знания на своите ученици и да ги водите в света на
познанието! Скъпи ученици, бъдете винаги жадни за
знания! Ценете важните уроци, които Вашите учители
Ви преподават! И не на последно място, скъпи културни и читалищни дейци, желая Ви нестихващ творчески
устрем и вдъхновение, за да продължавате да създавате уникални културни продукти и така да бъдете найдобрите посланици на Видин в България и по света!

Честит празник!

Днес празнуваме най-светлия празник, символ
на жаждата на българина за просвета, наука, култура и подем на духовността. 24 май е празник на
буквите, ден на възхвала и гордост.
В Деня на Светите братя Кирил и Методий, на
българската азбука, просвета, култура и на славянската книжовност отправяме нашата благодарност
към българските просветители, нашите учители и
културни дейци за всеотдайността, за любовта, за
грижите по опазване на българските традиции, култура и бит.
Бъдете все така вдъхновени, за да продължавате да предавате на идните поколения красотата, богатството на родното слово и запазване
на българската идентичност.

Честит празник!

Областно ръководство на ПП ГЕРБ-Видин

Уважаеми
госпожи и
господа,
Уважаеми
учители и
ученици,
Уважаеми просветни и
културни дейци,
Приемете моите най-искрени
поздравления по случай 24 май – Деня на светите
братя Кирил и Методий, на българската азбука,
просвета и култура и на славянската книжовност!

Солунските братя оставят значими и трайни следи в
европейската култура, защото създават трети класически книжовен език в средновековна Европа – старобългарския. И днес кирилицата е третата официална азбука
в Европейския съюз.
Това е денят, който всеки от нас свързва с образованието, науката, творчеството и духовността, защото
бъдещето на всички ни може да се изгради само от образовани, будни и търсещи млади хора.
Уважаеми колеги, в деня на българските букви Ви
пожелавам все така с любов и внимание да продължите
великата мисия на светите братя Кирил и Методий, да
предавате на бъдните поколения българското писано
слово, науката и вярата, да запазите присъствието на
езика в дигиталното информационно пространство.
Скъпи ученици, обичайте, ценете и пазете свещения
роден език. Вярвайте, че словото и книгите са най-надеждният път към спасение и успехи.
Уважаеми дейци на културата и читалищни деятели,
поздравявам Ви с празника. Бъдете посланици на българската култура и изкуство, които са сред най-ярките и
ценни богатства на световното духовно и историческо
наследство!
Днес, на този прекрасен ден, нека да си пожелаем
здраве, повече сила и творческо вдъхновение!

Честит празник!

С уважение,
Веселка
Асенова
Началник на
РУО - Видин

Огнян Асенов официално встъпи в длъжност като областен управител на Видин
Видинският кмет поздрави новия губернатор

Аз винаги съм се стремял през целия си житейски и професионален път
да изпълня със съдържание думи като почтеност,

чест и достойнство. Основната задача, стояща
пред служебния кабинет и
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Детски риболовен
турнир организират
на язовира в Кула
Четете на стр.3

Община Ружинци
осигури работа на
поредни 16 младежи
Четете на стр.3

бр.
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Огнян Асенов официално встъпи в длъжност като областен управител на Видин
w
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пред областните управители, е да осигурим честен
вот на 11 юли. Ще вложа
всичките си усилия, опит и
умения в тази посока. Това
каза новият областен управител на област Видин
Огнян Асенов Михайлов,
който на 20 май символично прие поста от досегашния областен управител Момчил Станков. При
встъпването си в длъжност Асенов благодари
на предшественика си за
откровения и ползотворен

разговор и информира, че
е бил запознат в детайли
с настоящото състояние
на Администрацията - от
кадровия състав до всички
основни дейности.
От своя страна Момчил
Станков изрази удовлетворение, че предава поста
на човек с богат професионален опит като Огнян
Асенов. Станков пожела
живот, здраве и успех в новото-старо поприще.
Припомняме, че Огнян
Асенов е заемал поста
областен управител и в
мандата на предишния

ОБЩИНА КУЛА

ГР. KУЛА – 3800, УЛ. “ВЪЗРАЖДАНЕ” № 38, ТЕЛ: КМЕТ: 0938/3 20-20,
ЗАМ. КМЕТ: 0938/3 22-24, e-mail:
obshtinakula@abv.bg

ОБЯВА
Община Кула на основание чл. 21 ал.1 т. 8 от
ЗМСМА , чл. 35, ал.1 от Закона за общинската
собственост и чл. 36, ал.1 и ал. 2 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №
143/26.04.2021г. на ОбС- гр. Кула и заповед № РД
– 18-104/18.05.2021 год. на Кмета на община Кула
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
За продажба на общински поземлен имот –
ЧОС, а именно:
АОС № 909/02.08.2016год., Урегулиран поземлен имот с площ 1155кв.м.(хиляда сто и петдесет
кв. м.), находящ се в гр. Кула, общ. Кула, обл. Видин, идентификатор 40525.701.1846, при граници:
40525.701.1847;
40525.701.1845;40525.701.1849;
40525.701.1891;
АОС № 908/02.08.2016год., Урегулиран поземлен имот с площ 1017кв.м.(хиляда и седемнадесет
кв. м.), находящ се в гр. Кула, общ. Кула, обл. Видин, идентификатор 40525.701.1847, при граници:
40525.701.1848; 40525.701.1845; 40525.701.1849;
40525.701.1846.
АОС № 907/02.08.2016год., Урегулиран поземлен
имот с площ 1106кв.м.(хиляда сто и шест кв. м.), находящ се в гр. Кула, общ. Кула, обл. Видин, идентификатор 40525.701.1848, при граници: 40525.701.1845;
40525.701.1849; 40525.701.1847;
АОС № 906/02.08.2016год., Урегулиран поземлен
имот с площ 874кв.м.(осемстотин седемдесет и четири кв. м.), находящ се в гр. Кула, общ. Кула, обл.
Видин, идентификатор 40525.701.1852, при граници:
40525.701.1845; 40525.701.1853; 40525.701.1851;
40525.701.1850;
АОС № 905/02.08.2016год., Урегулиран поземлен
имот с площ 957кв.м.(деветстотин петдесет и седем
кв. м.), находящ се в гр. Кула, общ. Кула, обл. Видин, идентификатор 40525.701.1853, при граници:
40525.701.1852; 40525.701.1845; 40525.701.1854;
40525.701.2158; 40525.701.1851;
АОС № 903/02.08.2016год., Урегулиран поземлен имот с площ 560кв.м.(петстотин и шестдесет
кв. м.), находящ се в гр. Кула, общ. Кула, обл. Видин, идентификатор 40525.701.1859, при граници:
40525.701.1860; 40525.701.1861; 40525.701.1858;
40525.701.1845;
АОС № 902/02.08.2016год., Урегулиран поземлен имот с площ 529кв.м.(петстотин двадесет и девет кв. м.), находящ се в гр. Кула, общ. Кула, обл.
Видин, идентификатор 40525.701.1860, при граници:
40525.701.1861; 40525.701.1859; 40525.701.1845.

служебен кабинет през
2017 г. Преди това от 2015
г. е работил в Държавната
агенция „Държавен резерв
и военновременни запаси“. От 2003 г. до 2009 г. е
бил директор на ОД МВР
- Видин.
Кметът на Видин поздрави новия областен
управител
Видинският кмет д-р
Цветан Ценков и заместник-кметът на общината
Борислава Борисова приветстваха лично Огнян
Асенов веднага след официалното му встъпване

в длъжност . Д-р Ценков
поднесе
поздравителен
адрес и изрази увереност,
че държавната и местната
власт ще си сътрудничат.
„Аз като кмет искам комфорт и уважение един към
друг, за да работим съвместно за този прекрасен
град и да си помагаме“,
каза
градоначалникът.
След което пожела на Асенов успешно ново начало.
„Убеден съм, че човек
като Вас, заслужил високо обществено признание
благодарение на професионалните си качества

1. Началната цена за продажба на имота е в размер на:
•
Имот с идентификатор 40525.701.1846 5950,00 лв. /пет хиляди деветстотин и петдесет лв. и
00ст./ без ДДС;
•
Имот с идентификатор 40525.701.1847 5240,00 лв. /пет хиляди двеста и четиридесет лв. и
00ст./ без ДДС;
•
Имот с идентификатор 40525.701.1848 5700,00 лв. /пет хиляди и седемстотин лв. и 00ст./ без
ДДС;
•
Имот с идентификатор 40525.701.1852 4500,00 лв. /четири хиляди и петстотин лв. и 00ст./ без
ДДС;
•
Имот с идентификатор 40525.701.1853 4930,00 лв. /четири хиляди деветстотин и тридесет лв.
и 00ст./ без ДДС;
•
Имот с идентификатор 40525.701.1859 4020,00 лв. /четири хиляди и двадесет лв. и 00ст./ без
ДДС;
•
Имот с идентификатор 40525.701.1860 3800,00 лв. /три хиляди и осемстотин лв. и 00ст./ без
ДДС.
2. Цената на тръжната документация е в размер
на 25,00 лв. /двадесет и пет лв. и 00ст./ без ДДС, платими в касата на Община Кула.
3. Тръжната документация се закупува от ЦАО
при Община Кула до 16:00 часа на 30 – ия ден от датата на публикуване на обявата във в-к “Ние“.
4. Документите за участие се подават до 16:00
часа на работния ден, предхождащ търга, по ред определен в тръжната документация.
5. Размер на депозита – 10% от началната тръжна
цена за всеки имот, вносим по банкова сметка: IBAN
на получателя- ВG94 CREX 9260 3315 8155 00, BIC
на банката на получателя - CREXBGSF при “ТОКУДА
БАНК“ – ИРМ Кула.
6. Стъпка на наддаване - 1% от началната тръжна
цена за всеки имот.
7. Начин на плащане на цената - при сключване
на договора по банкова сметка:
IBAN на получателя - ВG10 CREX 9260 8415 8155
00, BIC на банката на получателя - CREXBGSF, вид
плащане 445600 при “ТОКУДА БАНК “– ИРМ Кула.
8. Дата на провеждане на търга - 31–ят ден след
датата на публикуване на обявата във в-к “Ние“ 25.06.2021 год., начало на търга – 10:30 часа, място
на търга – заседателната зала на Община Кула.
9. Повторно провеждане на търга при неявяване на кандидат на първоначалната дата – 41 –ят ден
след датата на публикуване на обявата във в-к “Ние“
в същия час, място и при същите условия.
10. Оглед на имота може да се извършва всеки
работен ден до деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжната документация.
За допълнителна информация
тел. 0938/3 20 20, вътр. 280

и опит, ще допринесе за
просперитета и по-добрия
стандарт на живот в област Видин“ – се подчертава в адреса от кмета.
Новият областен управител благодари за отправените пожелания и заяви,
че от негова страна Община Видин може да разчита
на пълна подкрепа.
По време на срещата
Борислава Борисова от-

прави покана към Асенов
да бъде почетен гост на
тържеството, което Община Видин организира на 24
май от 10.30 ч. в Летния
театър на крепостта „Баба
Вида“, по случай Деня на
светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура
и на славянската книжовност.

OБЩИНА ВИДИН

Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/609 416;
факс: 094/ 601 132; e-mail: kmet@vidin.bg web
site: www.vidin.bg

обявява

Процедура за провеждане на публичен търг с
тайно наддаване за отдаване под наем за срок
от 3(три) години на помещение-частна общинска собственост с идент. 10971.502.750.4.17 по
КК на гр.Видин, с площ 47,30 кв.м., находящо
се в гр.Видин, ул.”Искър” №5, вх.А, което ще
се ползва за склад, при първоначална тръжна
цена 99,33 лв. месечен наем без ДДС:
I. Търгът ще се проведе на 15.06.2021г. от
10,00ч. в административната сграда на Община Видин, Медиен център-партерен етаж.
II. Заявления за участие в търга и придружаващите го документи се подават в срок до 14.06.2021 г.
до 17,00 ч., в “Център за информация и обслужване
на граждани”, административната сграда на Община Видин, ет.1.
III. Тръжната документация се закупува в срок
до 14.06.2021 г. до 16,00 ч. от ет.7, стая №4 в административната сграда на Община Видин. Цена на
документацията – 40 лв. без ДДС.
IV. Време и начин за оглед - всеки работен ден
V. Депозит за участие в търга – 100 лв./сто лева/
внесен в срок до 14.06.2021 г. включително по сметка
на Община Видин IBAN: BG53STSA93003300046030,
BIC на “Банка ДСК” ЕАД: STSABGSF.
VI. Начин и срок на плащане от спечелилия
търга участник:
- плащането се извършва в едномесечен срок, от
връчване на Заповедта на Кмета на община Видин
за определяне на спечелилия участник
VII. Договорът се сключва след плащане на
дължимите суми, съгласно срока указан в т.VI.
Тел. за справки 094/609417

3700 Видин, ул. „П. Яворов” №1, ет. 3

тел.: 0878 369 508, тел./факс: +359 94 601 430

http://ekotitan.eu

ekotitan@abv.bg
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Ученици от училището в село
Раковица участваха в пленер по
проект на Община Чупрене

На 17.05.2021 г. в
основно училище „Христо Ботев”, с. Ракови-

ца,
община
Макреш
се проведе пленер по
проект „Организиране и

провеждане на информационна
кампания
за Натура 2000 зоните на територията на
област с административен център Видин“.
Проектът е по договор
№
BG16M1OP0023.019-0007-C01
между Община Чупрене и
Оперативна програма
„Околна среда 2014 –
2020 г.“.
На пленера участваха ученици от 5, 6 и 7
клас на училището. Темата на пленера беше
рисунка на природата
около нас. Бяха раздадени материали и
пособия за рисуване.
Организаторите
бяха
подготвили и кетъринг
и награди.

Ученици от община Чупрене се включиха в пленер по проект, информиращ за Натура 200 зоните във Видинско

На 18.05.2021 г. в ОУ
„Акад. Михаил Димитров” с.Чупрене и в ОУ
„Христо Ботев” с.Горни
Лом се проведоха пленери по „Организиране
и провеждане на информационна
кампания за Натура 2000 зоните на територията на
област с администра-

тивен център Видин“.
Проектът е по договор
№
BG16M1OP002-3
.019-0007-C01
между Община Чупрене и
Оперативна програма
„Околна среда 2014 –
2020 г.“.
С огромен интерес
учениците от 5, 6 и 7
клас от двете училища

рисуваха птици, цветя, животни, растения,
пеперуди и др. Бяха
раздадени материали
и пособия за рисуване,
имаше осигурен кетъринг и награди. Учениците се включиха и в
организираните информационни и развлекателни игри.

кула

Детски риболовен турнир организират на язовира в Кула
Общината осигурява награден фонд

За втори път неформално сдружение на риболовци от гр. Кула организира детски риболовен
турнир. Малките майстори-рибари ще могат
да премерят сили на 30
май от 8 часа на язовир
„Кула“. Децата ще бъдат
разделени на две възрастови групи до 10 години и
от 11 до 16 години. Участниците трябва да притежават валиден риболовен
билет и да бъдат придружени от родител или
друг възрастен, които по
време на риболова може
да помагат в разпъване

на риболовните принадлежности, закачане на
стръв, кепване на рибата
от водата и други подобни. Желаещите могат да
участват с две въдици по
избор и живарник.
Записвания за участие
се приемат до 28 май на
телефон, който е посочен
на „Фейсбук“ профила
на сдружението – Езеро
Кула, и на лично съобщение в самия профил.
Турнирът е посветен
на Международния ден
на детето – 1 юни, а желанието на организаторите е децата да развиват

своите спортни умения
и двигателна активност,
особено след продължителното затваряне вкъщи
по време на пандемията
от КОВИД – 19. Целта на
състезанието е децата да
упражнят своето хоби, да
прекарат приятни и релаксиращи мигове сред
природата и, не на последно място, да изградят у себе си екологично
отношение към природата, научавайки, че риболовът е спорт, а не само
дейност за задоволяване
на потребността от храна. Уловените екземпля-

ружинци

Община Ружинци осигури работа
на поредни 16 младежи
По проект „Патронажна грижа +“ са назначени още 12 души

На 20 май работа са
започнали 16 младежи
от 5 села в община Ружинци, съобщи кметът
на общината Александър Александров. Това
става възможно благодарение на проект „Нова
възможност за младежка заетост“. Срокът на
програмата е от 20 май
до 19 ноември – тоест
за 6 месеца, на 8-часова заетост. „Младежите
ще изпълняват различни дейности според образованието им – общи
работници,
портиери,
пазачи
невъоръжена
охрана и деловодител.
За тях ще се грижат 7
наставници с подходящ
трудов стаж и специализация“, посичи кметът на
община Ружинци Александър Александров.
Той допълни, че считано от 19 май 17 потребители от общината са
обслужвани по проект

„Патронажна грижа +“.
Те ще получават нужната им подкрепа от квалифицирани лица, назначени по проекта. Кметът
на Ружинци обясни, че
за да предоставят необходимите на потребителите услуги, са на-

значени двама домашни
помощници, сътрудник
социална работа, снабдител, специалист по
здравни грижи и психолог, трима санитари,
трима хигиенисти или
общо 12 лица.

ри ще бъдат пускани обратно във водоема.
Всички участници ще
получат награди, а найдобрите ще бъдат отличени с медали и грамоти.
Наградният фонд осигурява Община Кула.
Сдружението многократно извършва зарибяване на язовира със
собствени средства и
средства от дарения и се
грижи за охраната и чистотата на водоема. Следи
се строго и за бракониерски акции.
Детският турнир ще
се проведе при стриктно

спазване на противоепидемичните мерки срещу
разпространението
на
коронавируса, като ще

бъде спазена минимална
физическа дистанция от
метър и половина между
състезателите.

Открити приемни ще проведе ОИЦ-Видин в
единадесетте общини от областта
Открити приемни за
възможностите за финансиране от Европейските фондове ще проведе
във всички единадесет
общини на областта екипът на Областен информационен център-Видин
(ОИЦ-Видин). Потенциалните
бенефициенти
ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от
Оперативните програми,
Програмата за развитие
на селските райони, както и за други източници
за подкрепа от ЕС.
Всички събития ще
се проведат на открито,
в центъра на селищата,
където ще е разположен
информационния щанд
на ОИЦ-Видин:
Чупрене – 26 май,
сряда, от 10,30 ч.;
Ружинци – 26 май,
сряда, от 13,00 ч;
Димово – 27 май, четвъртък, от 10,30 ч.;
Белоградчик – 27 май,

четвъртък, от 13,00 ч.;
Бойница – 28 май, петък, от 10,30 ч.;
Кула - 28 май, петък,
от 13,00 ч.;
Брегово – 31 май, понеделник, от 10,30 ч.;
Ново село – 31 май,
понеделник, от 13,00 ч.;
Макреш – 1 юни, вторник, от 10,30 ч.;
Грамада – 1 юни,
вторник, от 13,00 ч.;
Видин – 2 юни, сряда,
от 10,30 ч., пред сграда-

та на Банка ДСК;
Откритите приемни
ще са с времетраене час
и половина. Екипът на
Областния информационен център е подготвил
за посетителите на приемните информационни
материали за възможностите за финансиране от ЕСИФ. Приемните
ще се осъществят при
строго спазване на всички противоепидемични
мерки.

бр.
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Отново настъпи денят, олицетворяващ онези ценности, които водят народът ни напред
по пътя на прогреса. Денят на преклонението
пред силата на словото, което ни разкрива
света на познанието и пред възрожденския дух,
който е все още жив и днес у хората, даващи
ни самочувствие, образованост и културна
независимост. Нека на 24 май на всички тях –
учителите, деятелите на културата, дейците
на изкуството – кажем едно голямо и искрено
„Благодаря!“. И да пожелаем на учениците да
следват този светъл пример и да не спират да
развиват своите дарби и умения!

Честит празник!

Пламен Каменов, управител на „Бдинтекс“

Отново е 24 май – денят на българския
национален дух. Нека на този ден изкажем
благодарност на всички учители, посветили
се на мисията да разкриват пред нашите деца необятната вселена на познанието! Нека отдадем заслужена
почит към дейците на културата, които съхраняват
и предават на поколенията българските традиции и
ги превръщат в извор, от където да черпим гордост
и самочувствие! А на нашето бъдеще – учениците, да
пожелаем попътен вятър към придобиването на нови
знания!

Честит Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!
Красимир Кирилов, председател на ВТПП

24 май е денят, когато славим делото на равноапостолите светите братя Кирил и Методий. Днес честваме най-голямото съкровище – нашата азбука. Затова
на този ден почитаме всички, които, също като Кирил и
Методий, са избрали образованието, просветата и културата за своя мисия.

Нека в този ден на достойнство, традиция и духовност се чувстваме горди,
че сме българи! И да не стихва жаждата ни за знания и духовно извисяване!

Честит 24 май!
От ръководството на Дунав мост
„Видин – Калафат“ АД

4

5

„Върви, народе възродени…“. Едва ли има българин, който да не
изпитва вълнение от тези думи или когато прозвучи химнът, посветен на първоучителите Кирил и Методий. Особено големи са емоциите днес, на 24 май – уникален празник, без аналог в традициите на
другите страни. Празник, който е доказателство за това, че нашият
народ винаги е поставял образованието и културата на пиедестал.

По случай празника поздравявам всички представители на българската
култура, наука, образование и изкуство. Бъдете здрави и успешни!

Честит празник!
инж. Радослав Николов, директор на ДГС - Видин

24 май е! Празник, който
пренася през вековете славата на първоучителите Кирил
и Методий, които дадоха на
„вси славяни книга да четат“.
На този ден се прекланяме
пред паметта на Солунските
братя, както и отдаваме почит на всички, които продължават и днес делото им, като
пазят нашето културно-историческо наследство и го предават на бъдните поколения и разкриват пред тях необятните простори на познанието.

Уважаеми учители и културни дейци, скъпи ученици,
бъдете здрави и винаги вдъхновени! С увереност и самочувствие следвайте мечтите си и постигайте успехи!

Честит 24 май!

инж. Владимир Цветанов, директор Завод – Видин

Честит 24 май – Ден на светите
братя Кирил и Методий, на българската
азбука, просвета и култура и на
славянската книжовност!
На днешния празник на буквите и жаждата за знание,
нека изкажем заслужена признателност на хората, които
са призвани да изграждат духовните устои на нацията –
учителите, възпитаващи бъдещите поколения, както и
културните дейци и хората на изкуството, които възвисяват българщината и пазят и развиват културното богатство на нацията ни.

Бъдете здрави, вдъхновени и успешни!
На учениците пожелаваме никога да не
стихва в тях любовта към знанието!
От ръководството на ОД „Земеделие“ – Видин

бр.
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Втора ларвицидна обработка срещу комари във Видин
Борбата срещу комарите във Видин продължава. Миналата седмица
е била извършена втора
ларвицидна обработка с
цел намаляване на популацията на кръвосмучещите насекоми. От Община Видин съобщиха,
че отново са обхванати
биотопите по поречието
на река Дунав в града. От

местната администрация
припомниха, че първото
третиране срещу ларвите на вредителите беше
в края на месец април.
И допълниха, че сега е
направена комбинирана
обработка – освен ръчно
разпръскване на таблетки, е извършено и опушване с топъл аерозол на
близката храстова расти-

На основание Заповед 258/18.05.2021г.
на Кмета на община Чупрене и Решение
№ 163 от Протокол № 22
от 28.04.2021 г. на Общински
съвет - Чупрене,

ОБЯВА

телност. Използвани са
препарати, одобрени от
Министерството на здравеопазването, в съответната препоръчителна
доза и концентрация.

Дейността е в съответствие с графика, изготвен от фирмата-изпълнител „Д.Д.Д-1“ ООД
и съгласуван с Община
Видин.

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно
наддаване за продажба на транспортни
средства - общинска собственост:

Депозит за участие:
Товарен автомобил ГАЗ 53 - 131 лева;
Специален автомобил ГАЗ 53 – 152 лева;
Мерцедес Вито – 185 лева;
Настъпателна стъпка 2%:
Товарен автомобил ГАЗ 53 – 26,20 лева;
Специален автомобил ГАЗ 53 – 30.40 лева;
Мерцедес Вито – 37 лева;
Повторен търг на 23.06.2021 год. при същите условия, на същото място и час.
За справки и информация: тел.0896310562

Община Кула на основание чл. 21 ал.1 т. 8
от ЗМСМА , чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 36, ал.1 и ал.
2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество и Решение № 142/26.04.2021г.
на ОбС- гр. Кула и заповед № РД – 18103/18.05.2021год. на Кмета на община
Кула

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С
ЯВНО НАДДАВАНЕ
За продажба на общински поземлен имот – ЧОС, а именно: Складова
база, склад с площ 18кв.м.(осемнадесет
кв. м.) на един етаж., находящ се в гр.
Кула, общ. Кула, обл. Видин, идентификатор 40525.701.2089.3, при граници: 40525.701.2090; 40525.701.2097;
40525.701.2094; 40525.701.907; съгласно
АОС № 2892/06.01.2021год.

OБЯВЯВА:

Товарен автомобил ГАЗ 53,
Рег.
№ ВН2867ВН, рама №62752, двигател
№53М78850М89 и година на въвеждане в експлоатация 1989 г. и СПС в лв. с ДДС – 1310
лв.;
Специален автомобил ГАЗ 53, Рег. №
ВН2317ВН, рама №63186, двигател №112766
и и година на въвеждане в експлоатация 1989
г. и СПС в лв. с ДДС – 1520 лв.;
Лек автомобил МЕРЦЕДЕС ВИТО, Рег. №
ВН0307ВТ,рама №VSA63809413287810, двигател № 61198050118161 и година на въвеждане
в експлоатация 2000 г. и СПС в лв. с ДДС –
1850 лв.
Търгът ще се проведе на 17.06.2021 г. от
10.00 часа в сградата на Община Чупрене.
Тръжната документация се закупува всеки
работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до 15.00 ч.
на 16.06.2021 г. в Общината.
Заявление за участие и депозит в размер
на 10% върху продажната цена се внася до
16.00 часа на 16.06.2021 г.
Вид на процедурата: публичен търг с явно
наддаване;
Тръжни документи: 50лв.
Начална тръжна цена:
Товарен автомобил ГАЗ 53 - 1310 лева;
Специален автомобил ГАЗ 53 – 1520 лева;
Мерцедес Вито – 1850 лева;

ОБЩИНА КУЛА

ГР. KУЛА – 3800, УЛ. “ВЪЗРАЖДАНЕ” № 38, ТЕЛ: КМЕТ: 0938/3 20-20,
ЗАМ. КМЕТ: 0938/3 22-24, e-mail:
obshtinakula@abv.bg

На основание Заповед 257/18.05.2021г.
на Кмета на община Чупрене и
Решение № 169 от Протокол № 22
от 28.04.2021 г. на Общински
съвет - Чупрене,

OБЯВЯВА:

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна собственост
поземлен имот ПИ 58671.43.8
Поземлен имот ПИ 58671.43.8 – частна общинска собственост с АОС №1553 / 02.12.2020 г. НТП
нива (пета категория) с предназначение на територията земеделска, адрес на поземления имот с.
Протопопинци, местност „Ливаге“ с площ на имота
от 2819 кв. м. и скица № 15-991835;
Търгът ще се проведе на 17.06.2021 г. от 11.00
часа в сградата на Община Чупрене.
Тръжната документация се закупува всеки
работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до 15.00 ч. на
14.06.2021 г. в Общината.
Заявление за участие и депозит в размер на
10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа
на 16.06.2021 г.
Вид на процедурата: публичен търг с явно
наддаване;
Тръжни документи: 50 лв.
Начална тръжна цена: 1762,72 лв.
Депозит за участие: 176,27 лв.
Настъпателна стъпка 2%: 35,25 лв.
Повторен търг на 23.06.2021 год. при същите
условия, на същото място и час.
За справки и информация: тел.0896310562

1. Началната цена за продажба на имота
е в размер на 590,00 лв. /петстотин и деветдесет лв. и 00ст./ без ДДС.
2. Цената на тръжната документация е в
размер на 25,00 лв. /двадесет и пет лв. и 00ст./
без ДДС, платими в касата на Община Кула.
3. Тръжната документация се закупува от
ЦИУГ при Община Кула до 16:00 часа на 30-ия
ден от датата на публикуване на обявата във
в-к “Ние“.
4. Документите за участие се подават до
16:00 часа на работния ден, предхождащ търга, по ред определен в тръжната документация.
5. Размер на депозита – 10% от началната
тръжна цена, вносим по банкова сметка: IBAN
на получателя - ВG94 CREX 9260 3315 8155
00, BIC на банката на получателя - CREXBGSF
при “ТОКУДА БАНК“ – ИРМ Кула.
6. Стъпка на наддаване - 1% от началната
тръжна цена или 5,90 лв. /пет лв. и 90ст./.
7. Начин на плащане на цената - при
сключване на договора по банкова сметка:
IBAN на получателя - ВG10 CREX 9260
8415 8155 00, BIC на банката на получателя
- CREXBGSF, вид плащане 445600 при “ТОКУДА БАНК “– ИРМ Кула.
8. Дата на провеждане на търга - 31–ят
ден след датата на публикуване на обявата
във в-к “Ние“ - 25.06.2021 год., начало на търга – 10:00 часа, място на търга – заседателната зала на Община Кула.
9. Повторно провеждане на търга при
неявяване на кандидат на първоначалната
дата – 41–ят ден след датата на публикуване
на обявата във в-к “Ние“ в същия час, място и
при същите условия.
10. Оглед на имота може да се извършва
всеки работен ден до деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжната документация.
За допълнителна информация
тел. 0938/3 20 20, вътр. 280

Обяви
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ПРОДАВА

то 480 кв. м в кв. „Акджа-

ра и тристайни тухлени до

Търся самостоятелна

ИМОТИ

мия“, на главна улица, с

площад „Ташкюприя“, ет. 1

къща под наем, гарсони-

проект за строеж на къща,

(висок) и ет. 2; тел.: 0878

ера или двустаен; тел.:

цена 22 000 лв.; тел.: 0898

864 985, 0899 864 954

0899 484 805

Продавам

двустаен

тухлен апартамент в ж.к.
„Съединение“

един двор, за ремонт, в с.

етаж от къща, 150 кв. м, с

парцел, 521 кв. м, ж.к.

Покрайна, дворно място

двор 300 кв. м, в района на

“Крум Бъчваров”, без по-

1030 кв. м, център, цена

Полицията; тел.: 0878 864

средник; тел.: 0876 099

18 000 лв.; тел.: 0898 633

газови печки – 4 броя; тел.:

985, 0899 864 954

585

302

0896 476 300

етаж

Продавам

готварски

дърводел-

Продавам хубав дву-

къща 100 кв. м, дворно

стаен апартамент в ж.к.

панелен апартамент в ж.к.

ски машини – банциг, аб-

място 160 кв. м, със са-

„Химик“

многостаен

“Васил Левски”, от соб-

рихт, дърводелски инвен-

мостоятелен вход, в иде-

апартамент, 150 кв. м, с га-

ственик; тел.: 0878 767

тар; тел.: 0882 096 555

ален център, в близост до

раж, в центъра; тел.: 0878

476

Черквата и МОЛ-а, цена 69

864 985, 0899 864 954

и

тристаен

П р од а ва м / З а м е н я м

Продавам

самосто-

немска перална машина,

000 лв.; тел.: 0898 633 302

Продавам изгодно го-

ятелна къща, сутерен и

цена 520 лв.; тел.: 0886

Продавам втори етаж

ляма тухлена гарсониера

етаж 80 кв. м, двор, до

109 417

от къща, 90 кв. м, със

в ж.к. “Химик”, 50 кв. м;

Пазара; тел.: 094/ 600 399,

собствен вход и двор, в

тел.: 0888 259 935

0887 381 855

Продавам дворно мяс-

тел.: 094/ 600 399, 0887

то 1200 кв. м, със стара

апартамент, с гараж, в ж.к.

381 855

къща и кладенец, в гр. Ду-

„Христо Ботев“, ет. 3; тел.:

навци; тел.: 0888 629 601

0878 864 985, 0899 864

Продавам

апарта-

Продавам

тристаен

на шпакловка и замазка;

тухлен апартамент в кв.

тел.: 0878 864 985, 0899

„Калето“, 100 кв. м, с та-

864 954

ванска стая; тел.: 094/ 600

Продавам
панелен

тристаен

апартамент

в

399, 0887 381 855
Продавам

Продавам

тристаен

лове от ниви в община Ви-

дограма, цена 45 000 лв.;

ширение, 76 кв.м, ет. 4, 41

дин, Брегово, Ново село,

тел.: 0898 633 302

000 лв. и двустаен тухлен

Грамада, Кула, Димово,

Продавам във Видин

апартамент в ж.к. „Васил

Макреш, Ружинци, Бойни-

къщи и апартаменти и пар-

Левски“, 60 кв.м, ет. 11,

ца. Помощ при изготвяне

цели в Западна и Южна

цена 30 000 лв.; тел.: 0898

на документи. Безплатни

промишлена

633 302

правни съвети. Заплащане веднага; тел.: 0878 864

Продавам първи етаж

къща в кв. „Калето“, след

от къща, 100 кв. м, суте-

основен ремонт, с приле-

рен, двор и лятна кухня

жащо дворно място 180 кв.

търговски или друг вид

с

м, озеленено; тел.: 0878

имот в град Видин, със

864 985, 0899 864 954

сграда и двор, за пред-

баня,

изцяло

собст-

„Плиска“; тел.: 094/ 600
399, 0887 381 855

985, 0899 864 954
Купувам

промишлен/

Продавам земеделска

почитане на изплащане

земя в землището на село

с първоначална вноска;
тел.: 0893 502 430

Продавам гарсониери

Раброво, 7.5 дка, трета

в ж.к. „Крум Бъчваров, ет.

категория, обработваема,

Купувам селски къщи

2 и ет. 3; ж.к. „Баба Тонка“,

цена 1000 лева; тел.: 0897

в област Видин; тел.: 094/

ет. 8; ж.к. „Гео Милев“, ет.

942 438

600 481, 0899 823 840

8 – 19 500 лв.; тел.: 0878
864 985, 0899 864 954
Продавам

Продавам
тухлени

двустайни

апартаменти

в

ДАВА ПОД НАЕМ

масивна

ж.к. „Съединение“ - ет.1;

едноетажна къща, с жи-

ул. „Дунавска“; ж.к. „Хи-

Давам под наем офи-

лищна площ около 75 кв.

мик“ - 70 кв. м, ет. 5; тел.:

си и магазини във Видин;

м, находяща се в централ-

094/ 600 399,0887 381 855

тел.: 0888 622 789

ната част на гр. Видин, с

Продавам дворно мяс-

дворно място 375 кв. м;

то в село Покрайна, 900

тел.: 0877 151 848, 0876

кв. м; тел.: 0893 269 304

808 296

Продавам двустаен ту-

Продавам дворно мяс-

Строително-ремонт-

Търся втора жена за
гледане

на

дейности,

боядис-

ване, преградни стени,

възрастна

фаянс, ламинат, ВиК ин-

жена в град Галатина,

сталации; тел.: 0898 674

Италия (на тока на боту-

203, 0889 128 424, 0896

ша); тел.: 0893 583 899

332 063

Търся

продавач

на

вестници; тел.: 0879 168

ЖИВОТНОВЪДСТВО

048
Продавам
УСЛУГИ

5

броя

пчелни семейства; тел.:
0886 438 871

Уроци по английски
език от частен учител;

Продавам метален навес.
Размери: 60/12/4 метра.

Тел.: 0876 41 99 30
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РУЖИНЦИ

обработва-

ема земеделска земя и дя-

вен вход за имота, в ж.к.

ри; тел.: 0878 236 392,

КУПУВА ИМОТИ
Купувам

Продавам едноетажна

РАЗНИ КУПУВА

от рапица и восък; тел.:

двустаен

0888 622 789

и

Купувам пчелен мед

панелен апартамент с раз-

тел.:

241 027

159

954

ж.к. „Панония“, ет. 4, ПВЦ

зона;

банциг

борапарат; тел.: 0884 850

центъра, цена 57 000 лв.;

мент в нова кооперация,

Продавам

Ремонт и продажба
на хладилници и фризе-

ни

от

Продавам

Купувам народни носии, всякакви; тел.: 0878

РАБОТА

РАЗНИ ПРОДАЖБИ

П р од а ва м / З а м е н я м

Продавам

тел.: 0896 294 434

Пепи

Продавам две къщи в

първи

Продавам

и

633 302

0887 621 540

Давам под наем халета; тел.: 0888 677 866
ТЪРСИ ПОД НАЕМ

хлен апартамент в центъ-

ОБЛАСТ ВИДИН

О Б Я В А

На основание Решение № 204 от 12.04.2021 г. на Общински съвет – Ружинци и Заповед № 316/ 12.05.2021 г. на Кмета на община Ружинци ОБЯВЯВА на 09.06.2021 г. от 10:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Ружинци публичен търг
с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим
имот публична общинска собственост, който представлявапомещение с площ от 17,64 кв.м. в Административна сграда /
кметство Дреновец/, находяща се в кв.80, пл. № 1356 по плана на с. Дреновец, с административен адрес с. Ружинци, ул.
„Георги Димитров“ №117, обл. Видин за ползване като зъболекарски кабинет, при следните условия:

1. Начална тръжна цена/месечен наем/ - 2,65 /два лева и шестдесет
и пет стотинки/ лева.
2. Срок на договора за наем 5 /пет/ години.
3. Наемът да се заплаща ежемесечно по банков/касов път на Общината.
4. Стъпка за наддаване – 5 % от началната тръжна цена.
5. Депозитът за участие е в размер на 10 % от началната тръжна
цена за имота и се внася по банков път.
6. Тръжната документация се получава в сградата на Общинска администрация Ружинци срещу внесена сума в размер на 5 лв. на касата
на Общината.
7. Оглед на обекта да се извършва всеки присъствен ден в рамките на
работното време на Общинска администрация до 16,30 ч. на 08.06.2021
г. след предварителна заявка и закупена тръжна документация.
8. Крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е
16,30 ч. на 08.06.2021 г.
За справки и информация тел. 09324 / 22-83, Община Ружинци.

ИздаНИЕто не носи отговорност за достоверността на подадените за публикуване обяви
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Информационен център „Европа Директно“ от ново поколение работи във Видин

Във Видин вече работи
ново поколение Информационен център „Европа
Директно“. Церемонията
по официалното откриване се проведе пред сградата
на
Регионалния
бизнес инкубатор, където
се помещава офисът на
структурата. Присъстваха ръководителят на Информационното бюро на
Европейския парламент в
България Теодор Стойчев,
заместник-кметът на община Видин по европейски политики и инвестиции
Десислава Тодорова, кметът на община Ружинци
Александър Александров,
заместник-кметът на община Белоградчик Росен
Младенов, представители на Община Ново село,
представители на организации, ученици, граждани,
журналисти.
Андриан Александров,
директор на Фондация
за регионално развитие,
приветства с „добре дошли“ всички гости. „През
следващите пет години
задачата на Информационния център е да дава
информация по всякакви
въпроси, свързани с Европейския съюз, които
интересуват
широката
общественост“, заяви той.
Отбеляза, че процесът на
информиране е двустранен, като важна роля имат

и самите граждани. И призова жителите на област
Видин да бъдат активни и
да се обръщат към експертите на „Европа Директно“
винаги, когато се нуждаят
от информация или биха
желали да споделят своето мнение или идеи.
Ръководителят на Информационното бюро на
Европейския парламент

Теодор Стойчев на свой
ред обясни, че макар да
се говори за ново поколение центрове „Европа Директно“, структурата във
Видин всъщност продължава своята дейност, но
вече с повече задължения
и отговорности. „Моментът е много отговорен, моментът е и много труден
комуникационно, защото,
всички виждаме, има една
сериозна вълна на критика към Европейския съюз

и сега е особено важно
как комуникираме нещата,
свързани с дейността на
Европейския съюз“, заяви
Стойчев. Той допълни, че
моментът е важен и защото на дневен ред е темата
за бъдещия План за възстановяване и развитие.
„И се надявам новото Правителство да го представи
скоро в Брюксел, което е
особено важно за всеки
един от регионите в България, включително и за
Видин. Защото са необходими инвестиции в регионите, необходими са свежи средства, за да може
да се възстанови нормалното функциониране на
всеки един бизнес. Европейските средства помагат на региони като Видин
да се възстановяват и се
надявам това да се случва възможно най-бързо“,
сподели ръководителят на
Информационното бюро
на Европейски парламент,
като пожела успех на екипа на Информационен

център „Европа Директно
– Видин“.
„На добър час“ на експертите, които ще работят
в регионалното представителство пожела и заместник-кметът на Видин
Десислава Тодорова. „От
дългата ми практика в управлението и изпълнението на проекти, финансирани с европейски средства,
в мен остава тъжното
чувство, че за жителите
на община Видин Евро-

пейският съюз е доста далечно понятие. Ваша, а и
наша задача е това да се
промени“, сподели тя.
Тодорова подчерта, че
всъщност Европейският
съюз оказва влияние върху живота на всеки един
от нас, а за пример даде
многобройните проекти,
които Община Видин изпълнява и чиито резултати ще са в полза на всички
жители. „Благодарение на
това, че сме част от голямото европейско семейство, в момента реализираме и до две години ще
приключи реставрацията
на Синагога – Видин, един
знаков паметник на културата. Благодарение на
оперативните
програми
ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност в 13 многофамилни
жилищни сгради, ще бъде
реконструирана четвъртата част на централната пешеходна зона, ще
бъдат изградени 37 броя
социални жилища в град
Видин“, каза заместниккметът. Припомни също,
че в момента се изпълнява проект „Подобряване
на качеството на атмосферния въздух в община
Видин“, с който в над 3400
домакинства ще бъдат
подменени отоплителните
уреди на дърва и въглища
с алтернативни източници
на отопление. „Което означава, че тези домакинства ще усетят ползата
от членството ни в Европейския съюз директно в
домовете си“, посочи Тодорова.
След официалната церемония присъстващите
бяха поканени в офиса на
Информационен център
„Европа Директно“, където се проведе пресконференция. На нея бяха
представени приоритетите, по които ще се работи
през следващите години,
както и предстоящи събития, а присъстващите задаваха въпроси, на които
получиха
изчерпателни

Започна миенето на улици във Видин

Стартира миенето на
улици във Видин. Специализираната машина,
с която то се извършва,
е най-новата придобивка
в автопарка на Общинско предприятие „Чисто-

та, озеленяване и благоустройство“. Тя дава
възможност за миене на
пътното платно както със
струйници, така и с маркуч.
„Целта ни е да се

намали запрашаването.
Видин е сред градовете с
най-висока концентрация
на фини прахови частици
във въздуха и затова за
Общината е изключително важно изпълнението
на набелязаните мерки
за справяне с този проблем“, обясни директорът
на общинското предприятие Емилиян Евтимов.
Той допълни, че намеренията са в бъдеще да се
закупят още една или две
миячни машини.
Припомняме, че в началото на годината Община Видин се сдоби с
две мотометачки и вече

активно се извършва
машинно метене на улиците. Сега дейностите
ще бъдат координирани, като идеята е първо
улицата да се измита, а
след това да се премине
и към измиването, за да
се постигне максимален
ефект.
Миенето и метенето
на пътната мрежа се изпълнява по график, съобразен с местоположението и натовареността на
движението. Гражданите
могат да се запознаят с
него на интернет страницата на Община Видин.

отговори. От екипа на „Европа Директно – Видин“
обявиха, че през следващите 5 години ще бъдат
на разположение и ще
отговорят на всички въпроси на гражданите, институциите, местните власти, училищата, бизнеса,
свързани с Европейския
съюз и неговото функциониране, с възможност-

ите за финансиране, за
обучение, за работа, за
стаж и доброволчество и
всякакви други въпроси,
които попадат в областите на действие на ЕС. В
рамките на събитието се
проведе и дискусия на
тема дигиталното бъдеще
на Европа.

Даден бе ход на делото срещу
заповедта за премахване на
незавършения басейн във Видин

w

от стр. 1

11-385 от 22.03.2021 г.
на зам.-кмета на община Видин, с която на
основание чл.195, ал.6,
т.1 от Закона за устройство на територията на
„Агроводинвест“
ЕАД
гр. София, като правоприемник на ДСО „Водно
стопанство“ гр. Видин,
солидарно с Министерство на земеделието,
храните и горите, е наредено да бъде премахнат незавършен строеж
„Закрит плувен басейн“,
находящ се в гр. Видин.
Посоченият член от ЗУТ
дава правомощия на
кметовете на общини
да издават заповед за
премахване на строежи,
които поради естествено износване или други
обстоятелства са станали опасни за здравето и
живота на гражданите,
негодни са за използване, застрашени са от
самосрутване, създават
условия за възникване
на пожар или са вредни
в
санитарно-хигиенно
отношение и не могат
да се поправят или заздравят.
В съдебно заседание, проведено на
19.05.2021 г., Съдът изслуша становищата на

ответната и заинтересованата страна и даден
ход на делото. Доказателствените искания на
ответника са счетени за
основателни и по делото е назначена съдебносчетоводна експертиза,
съобщиха от съдебната
институция. Делото е
отложено за 16.06.2021
г. от 14:00ч. /Адм. дело
№ 71/2021 г./.
От
десетилетия
строежът стои незавършен и с всяка следваща
година става все по-опасен, а и се превръща в
средище за скитници,
коментира пред местна
медия кметът на община Видин д-р Цветан
Ценков. Според него
сегашното ръководство
се опитва да реши един
стар проблем, тъй като
замята, върху която е
недостроеният басейн
е общинска, като намерението е на това място
да се изгради модерен
съботен пазар. Според
градоначалника
при
тази ситуация Общината е в правото си, а Съдът има два варианта на
действие – да задължи
собственика, тоест „Агроводинвест“, да завърши строежа или да го
събори.

