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Росица Кирова: 

Този месец трябва да 
стартира поръчката за 

пътя Видин-Кула

във връзка с парламентарните из-
бори на 4 април, следващият брой 
на вестник „ние“ по изключение 
ще излезе на 6 април (вторник)

Започна ремонт на площада 
в село Неговановци

На 29 март започва пролетното 
почистване на град Видин

Белоградчишките скали и Магурата са 
природен феномен на десетилетието

Величкият епископ Сионий прие наградата в категория Манастир на десетилетието

„Очакванията са до 
месец да бъде обявена 
процедурата за рехаби-

Кметът на Община Видин кани 
на разговор водачи на листи
Намерението е срещите да се 

излъчват на живо във „Фейсбук“ 

Кметът на Видин е по-
канил на разговор някол-
ко водачи на листи, за да 

разговарят за важни за 
бъдещето на Видин теми, 

От 29 март до 21 
април ще се проведе 
пролетно почистване на 
Видин. Това ще стане 
по график, утвърден от 
директора на Общинско 
предприятие „Чистота, 
озеленяване и благоу-
стройство“. От Общи-
ната съобщиха, че ще 
бъдат обхванати всички 

Във Видин ще бъдат 
поставени контейнери за 

събиране на дрехи и обувки
инициативата за това е на видинския 

лайънс клуб, съвместно с 
европейския родителски алианс

Във все повече гра-
дове в България стана 
практика разполагането 

на контейнери, в които 
гражданите могат да по-
ставят вече непотребни-
те им, но все още годни 
за носене дрехи и обувки. 
Скоро видинлии също ще 
имат такава възможност. 
Това ще се случи благо-
дарение на съвместен 
проект на Лайънс клуб 
Видин и Европейския ро-
дителски алианс (ЕРА), 
който е вече във финал-
на фаза и предвижда 
именно поставянето на 2 

Белоградчишките ска-
ли и пещерата Магура 
бяха обявени за „Приро-
ден феномен на десетиле-
тието”. Величкият епископ 
Сионий пък прие награда-
та в категория „Манастир 
на десетилетието“, където 
бе отличена оглавяваната 
от него Бачковска ставро-
пигиална света обител. 

На 19 март се състоя 
официалната церемония 
по награждаването на „Чу-
десата на десетилетието“ 
под патронажа на евро-
комисар Мария Габриел в 
партньорство с Министер-
ството на туризма. Кампа-
нията „Чудесата на Бълга-
рия“, чието десето издание 
се проведе преди дни, се 

Преди дни започна ос-
новният ремонт на пло-
щада в село Неговановци, 
община Ново село. Сред-
ствата за това бяха отпус-
нати с Постановление на 
Министерски съвет още 
през 2019 година. Едва 
сега обаче със символич-
на първа копка бе дадено 
началото на изпълнение-
то на предвидените дей-
ности. 

За вестник „НИЕ“ кме-
тът на община Ново село 
Георги Стоенелов разказа, 
че през 2019 година поис-
кал от държавата 800 000 
лв., от които 500 000 лв. за 
ремонт на площада в село 
Ново село и 300 000 лв. 
за този в село Негованов-
ци. От Министерски съвет 
обаче гласували целева 
субсидия в размер на 500 
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а намерението е срещите 
да се излъчват на живо 
във „Фейсбук“, съобщиха 
от пресцентъра на Общи-
ната. 

В отправената покана 
д-р Цветан Ценков отбе-
лязва, че за да се раз-
вива нашата Община, е 
изключително важно кои 
ще са хората, призвани да 
защитават интересите на 
Видин в следващия парла-
мент. „Затова смятам, че 
ще е полезно да обсъдим 
приоритетите, по които ще 
работите, ако получите 
доверието на видинските 

граждани. Вярвам, че в 
настоящата ситуация бъл-
гарските общини, особено 
от Северозападния реги-
он, сме изправени пред се-
риозни предизвикателства 
и преодоляването им из-
исква съвместни действия 
на държавната и местната 
власт – процес, в който 
ключова роля имат и на-
родните представители“, 
се посочва в писмото, кое-
то кметът на Видин, изпра-
тил до няколко водачи на 
листи в 5-ти Многоманда-
тен избирателен район – 
Видин: Филип Попов (Коа-
лиция „БСП за България“), 
Станислав Анастасов (ПП 

„Движение за права и 
свободи“); Любен Иванов 
(Коалиция „Демократична 
България – Обединение“); 
Росица Кирова (Коалиция 
ГЕРБ-СДС), Иво Атанасов 
(ПП „Има такъв народ“) и 
Димитър Чукарски (ВМРО 
– Българско национално 
движение). Тъй като пред-
стоящите разговори със 
сигурност ще са интерес-
ни и за видинските граж-
дани, намерението е те да 
бъдат излъчвани на живо 
във „Фейсбук“ страницата 
на Община Видин и на Те-
левизия Видин.

Предложението на 
кмета е срещите да се 

проведат в началото на 
другата седмица – 30 и 
31 март (вторник и сряда), 
като се очаква потвържде-
ние от водачите на листи. 
От общината посочиха, че 
д-р Ценков се надява на 
положителен отговор от 
тяхна страна, защото как-
то за общинското ръковод-
ство, така и за видинските 
граждани е важно да нау-
чат в каква посока ще бъ-
дат насочени усилията на 
кандидатите за народни 
избраници, така че да про-
дължи преобразяването 
на нашия старопрестолен 
град и Видин да възвърне 
своето достолепие.

видински квартали, като 
за целта градът е раз-
делен на шест района. 
В определените дати в 
съответните райони об-
щинското предприятие 
ще осигури допълнител-
но работници и транс-
портна техника. 

график за пролетно-
то почистване: 

- 29 и 30 март – 
2-ри район: ж.к. „Боно-
ния”, МБАЛ „Света Пет-
ка”, РЗИ (бивша ХЕИ) и 
граничи с ул. „Цар Симе-
он Велики”, част от бул. 
„Панония” и кв. „Акджа-
мия”

- 31 март, 1 и 2 
април – 5-ти район: ж.к. 
„Гео Милев”, ж.к. „Вида”, 
ж.к. „Крум Бъчваров”, ж.к. 
„Панония” и граничи с ул. 
„Широка”, бул. „Панония” 
и ул. „Цар Симеон Вели-
ки”

- 5, 6 и 7 април – 
3-ти район: ж.к. „Христо 
Ботев”, ж.к. „Строител”, 
ж.к. „Плиска”, ж.к. „Алек-
сандър Стамболийски”, 
ж.к. „Петко Каравелов”, 
ж.к. „Васил Левски”, ра-
йона на Диагностично-
консултативен център 

(бивша Поликлиника) и 
граничи с ул. „Екзарх Йо-
сиф І”, бул. „Панония” до 
ул. „Широка” и ул. „Цар 
Симеон Велики”

- 8, 9 и 12 април – 
4-ти район: ж.к. „Съеди-
нение”, ж.к. „Химик”, ж.к. 
„Баба Тонка” и граничи с 
ул. „Дунавска”, бул. „Па-
нония”, ул. „Екзарх Йо-
сиф I” и кв. „Селището”

- 13, 14, 15 и 16 
април – 1-ви район: кв. 
„Калето”, ж.к. „Стефан 
Стамболов”, ж.к. „Георги 
Бенковски”, Централна 
градска част, пл. „Бдин-
ци” и граничи с ул. „Ду-
навска”, ул. „Баба Вида”, 
ул. „Цар Симеон Велики” 
и ул. „Антон Страшими-
ров”

- 19, 20 и 21 ап-
рил – 6-ти район: кв. „Нов 
път“. 

Общинската адми-
нистрация апелира към 
видинските граждани  
да се включат активно в 
пролетното почистване 
и да поставят събраните 
от тях отпадъци в бли-
зост до съдовете за смет, 
като ги призовава: „Нека 
с общи усилия направим 
Видин още по-чист и при-
ветлив“.

Областният управител на Видин проведе работна среща с представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа 

Почит към паметта на унгарския революционер Лайош Кошут

С 52 млн. лв. държавата подпомага родителите, останали с децата 
си вкъщи заради затворените училища, ясли и градини 

Кметът на Община Видин кани на разговор водачи на листи

На 29 март започва пролетното 
почистване на град Видин

„Отпускаме 52 милиона 
лева, с които ще подпомог-
нем семействата с деца до 
14 години, при които роди-
телите се е наложило да ос-
танат вкъщи и да се грижат 
за децата си докато са за-
творени училищата, яслите 
и детските градини заради 
пандемията“. Това обяви 

министър-председателят 
Бойко Борисов по време на 
днешното правителствено 
заседание. Премиерът по-
сочи, че с отпуснатите от 
кабинета финансови сред-
ства общата сума по тази 
мярка нараства до 73 ми-
лиона лева. „С предходния 
трансфер на средства по 

мярката помогнахме на над 
41 000 семейства“, напомни 
министър-председателят и 
добави, че сега предстои 
кандидатстването за нови-
те средства. 

Помощта се изплаща 
пропорционално за дните 
неплатен отпуск, като раз-
мерът за един месец е 650 

лв. за семейства с 1 дете и 
975 лв. за семейства с 2 и 
повече деца. Мярката има 
подоходен критерий, кой-
то беше увеличен на 150% 
от минималната заплата, 
което означава, че семей-
ство с едно дете трябва да 
има доход до 2925 лв., а с 
две и повече – до 3900 лв.

Областният управител 
на Видин Момчил Станков 
проведе работна среща с 
Ирмели Мария Виено от 
Финландия и Мехмет Угур 
Екинджи от Турция, реги-
стрирани от Централната 
избирателна комисия /ЦИК/ 

като международни дълго-
срочни наблюдатели от Ор-
ганизацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа /
ОССЕ/ в изборите за на-
родни представители на 4 
април. 

В хода на разговора 

Момчил Станков запозна 
представителите на ОССЕ 
с координиращата функция 
на Областна администра-
ция Видин и предприетите 
действия и мерки по ор-
ганизацията на изборния 
процес, като отбеляза, че 

до този момент няма орга-
низационни и технически 
проблеми. Станков инфор-
мира, че провежда чести 
срещи с представители-
те на всички институции, 
имащи отношение към из-
борния процес, с цел уто-

чняване на всеки детайл 
за едни честни и демокра-
тични избори за народни 
представители. Областният 
управител увери, че Минис-
терството на здравеопаз-
ването е осигурило всички 
необходими предпазни и 
дезинфекционни средства 
за изборния ден и изрази 
надежда, че въпреки епи-
демичната обстановка, из-
бирателната активност в 
областта ще е висока. 

От своя страна наблюда-
телите уточниха, че ОССЕ 
е междуправителствена 

организация с участието 
на 57 държави. Основната 
й дейност е свързана със 
сигурността, утвърждаване 
на човешките права, свобо-
дата на пресата и честните 
избори. Стана ясно още, че 
в България за предстоящи-
те избори са регистрирани 
24 наблюдатели, a Ирме-
ли Мария Виено и Мехмет 
Угур Екинджи отговарят за 
областите Плевен, Ловеч, 
Враца, Монтана и Видин. 

 пресцентър област-
на администрция

Кметът на Община Ви-
дин д-р Цветан Ценков и 
заместник-кметът Борисла-
ва Борисова поднесоха ве-
нец пред паметната плоча 
на унгарския национален 
герой Лайош Кошут, във 
връзка с отбелязването на 
173 години от Унгарската 
революция (1848-1849 г.) 
и борбата за свобода. По 
традиция Видин се включ-
ва в инициативите по повод 
годишнината от истори-
ческото събитие и Нацио-
налния празник на Унгария 
15 март. Общината беше 
предвидила честването да 
се организира на 23 март, 
което бе съгласувано с 
Посолството на Унгария у 
нас и Унгарския културен 
институт. Но с оглед въве-
дените мерки заради епи-
демичната обстановка, то 

беше отменено. 
„Очаквахме представи-

тели на Посолството, но 
ситуацията не го позволи, 
затова не можем да отла-
гаме и дойдохме да изра-
зим почитта си към този 
велик унгарец, който оста-
вя своята диря и във Ви-
дин. Лайош Кошут е едно 
от доказателствата за хи-
лядолетните връзки между 
България и Унгария“, каза 
д-р Ценков. 

Паметната плоча на 
Кошут се намира пред къ-
щата (в близост до площад 
„Ташкюприя“), която го при-
ютява в продължение на 
три месеца след неуспеш-
ния край на революцията. 
Стопанката на тази къща, 
над 80-годишната Алек-
сандрия Николова, всяка 
година е любезна домаки-

ня на гостите от Унгарско-
то посолство, дошли да 
почетат своя герой. Тя из-
казва съжаление, че през 
последните две години 
това не е възможно заради 
разпространението на ко-
ронавируса.

На 15 март кметът на 
община Видин изпрати 
поздравителен адрес до 
посланика на Унгария – 
Нейно Превъзходителство 
Текла Харангозо, в който 
изразява убеждението си, 
че взаимоотношенията 
между българския и унгар-
ския народ имат дълбоки 
корени и ще продължат да 
се развиват и занапред. 
Той отправи пожелания към 
всички нейни сънародници 
за здраве, благоденствие и 
национална гордост.

Лайош Кошут е сред 

най-ярките личности от 
онова време, която отстоя-
ва правото за по-добър, по-
справедлив и по-щастлив 
живот. Той е известен със 
своето силно политическо 
и публицистично слово. 
Настоява за въвеждане на 
конституция, създаване на 
независимо управление на 
държавата, установяване 
на граждански свободи. 
Става министър в първо-
то унгарско правителство, 
а за кратко през 1849 г. 
е президент. Унгарската 
революция дава пример 
за това как една държава 
може да се бори за своята 
независимост и демокра-
тично управление. Тя ос-
тавя отпечатък не само в 
историята на Унгария, но и 
на цяла Европа.
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литация на пътя Видин-
Кула“, обяви пред жители-
те на граничния град Кула 
водачът на листата на 
ГЕРБ-СДС във Видин Ро-
сица Кирова. Добрата но-
вина е плод на 
настояването 
на местната 
власт, с помо-
щта на АПИ и 
съдействието 
на г-жа Киро-
ва, която преди 
няколко седми-
ци е получила 
у в е р е н и е т о 
на заместник 
министъра на 
МРРБ Николай 
Нанков.

„Остава да 
бъдат отстранени няколко 
пречки по проекта, за които 
понякога е нужна и лична 
намеса“, поясни кандида-
тът за народен представи-
тел.

Росица Кирова и част от 
отбора на листа 28 – Сил-
вия Евдокимова, Николай 
Николов и Лъчезар Попи-
ванов, бяха гости на Кула, 
където по традиция мест-
ните жители отбелязаха 
Тодоровден с атрактивна 
конна надпревара, послед-

вана от награждаване на 
победителите. 

„Кула е прекрасен град, 
но за да върнем славата 
му, са необходими работни 
места, добро здравеопаз-
ване и образование. За да 
привлечем инвеститори, 

трябва да изградим мо-
дерна инфраструктура и 
първата крачка вече е на-
правена със започналото 
строителство на магистрал-
ния път Видин-Ботевград. 
Ако се доверите на нашия 
отбор от листа 28, ние ще 
работим усилено, за да оп-
равдаем очакванията ви. 
Готови сме да носим отго-
ворност и няма да се отка-
жем“, обърна се още към 
събралото се множество 
Росица Кирова.

Листа 28: Запазва се ниската данъчна тежест

герБ: Образованието остава 
ключов приоритет

Силвия Евдокимова: 

Повишаване на прозрачността и 
ефективността на съдебните процедури

Росица Кирова: 

Този месец трябва да стартира 
поръчката за пътя Видин-Кула

Благоприятна, 
предвидима и оп-
ростена - 10 % за 
подоходно облага-
не и печалба, 5 % 
за дивидент, това 
са основни предим-
ства в данъчната 
политика за бизне-
са, които трябва да 
продължат да под-
държат страната в 
конкурентна пози-
ция. ГЕРБ не пред-
вижда повишаване 
на данъците и ще 
отстоява запазването 
им на сегашните нива, защото 
настоящият модел на данъч-
на система се е доказал като 
работещ. Това становище, 
част от програмата на ГЕРБ, 
защитиха в поредното онлайн 
студио 28 водачът на листата 

на ГЕРБ-СДС във Видин Ро-
сица Кирова и кандидатът за 
народен представител Росен 
Цветков. 

Ниската данъчна тежест 
помага за поддържане на кон-
курентна среда за бизнеса и 
е предпоставка за увеличе-

ние на инвестициите както 
на местния бизнес, така и на 
инвестициите от чужбина. В 
програмата на ГЕРБ се по-
сочва, че България и сега е 
държавата с едно от най-ни-
ските преразпределения през 
бюджета: „Ако все пак се вър-

нем на прогресивното 
облагане и искаме да 
запазим приходната 
база за бюджета, из-
численията показват, 
че средните доходи 
– тези между 1000 и 
2000 лв., трябва да 
бъдат обложени с над 
22 на сто. Подобно 
рязко покачване (над 
2 пъти) на данъчно-
то облагане на най-
активната част от 
нашите съграждани, 
която е в основата 

на създаването на брутния 
вътрешен продукт, за нас е 
неприемливо и поради това 
ще се борим за запазване на 
плоския данък за физически-
те лица и на всички ставки на 
преките данъци”.

Образование и култура 
бяха темите, по които де-
батираха в онлайн студио 
28 двама от кандидатите 
за народни представители 
от листата на ГЕРБ-СДС – 
Ирена Гъркова и Алексан-
дър Матеев.

Гъркова коментира въ-
проса за онлайн-обучение-
то, наложено заради въве-
дените епидемични мерки. 
Като дългогодишен педагог 
и ръководител в сферата на 
образованието, тя акценти-
ра върху основните пробле-
ми и решенията, по които 
работи и предлага ГЕРБ. 

Сред ангажиментите, 
които поема най-голямата 
партия у нас е поддържане 
на средните учителски за-
плати на ниво над 125 % от 
средните за страната и вся-
ка година да се увеличават 
с темп, изпреварващ увели-
чението на средната запла-
та за страната. Провеждане 
на политика за изпревар-
ващ ръст на основните за-
плати на преподавателите 
в системата на висшето об-
разование и повишаване на 
средната заплата в секто-
ра на ниво от над 140 % от 
средната за страната, както 
и увеличение средните въз-
награждения на непедагоги-
ческия персонал в детските 
градини, училищата и на не-
преподавателския персонал 

във висшите училища.
През последните 4 годи-

ни правителството на ГЕРБ 
извърши успешни реформи 
в сектора. И в следващия 
управленски мандат обра-
зованието, науката, култу-
рата и развитието на човеш-
кия капитал ще бъдат сред 
основните приоритети. Уси-
лията в тази посока трябва 
да бъдат продължени със 
смели промени, които да 
гарантират образование, 
максимално съответстващо 
на нуждите на пазара на 
труда.

Политиката по отноше-
ние утвърждаване статуса 
на културните дейци беше 
представена от художник-
дизайнера Александър 
Матеев. Той обясни, че в 
програмата си ГЕРБ залага 
на чувствително вдигане на 
социалния статус на култур-
ните дейци. Част от мерките 
за насърчаване на създава-
нето на културен продукт е 
създаване на фонд за под-
крепа на изобразителни и 
визуални изкуства, бюджет 
за монументални изкуства, 
свързани с градската сре-
да и др. Работи се за това 
българските творци да имат 
благоприятна среда да се 
изявяват и популяризират 
нашата култура извън пре-
делите на страната.

Въвеждането на 
електронното правосъ-
дие и извършването на 
вътрешна дигитализа-
ция в съдебната систе-
ма са едни от ключовите 
стъпки в извършването 
на съдебната рефор-
ма в България. Това 
коментира в онлайн 
студио 28 кандидатът 
за народен представи-
тел от ГЕРБ-СДС във 
Видин Силвия Евдо-
кимова, която е юрист 
по професия. От своя 
опит тя поясни, че със 
старта на Единната ин-
формационна система 
на съдебната власт се 
постига пълна диги-

тализация във всички 
съдилища и работата 
значително се облек-
чава.

Д и г и т а л и з а ц и я т а 
обхваща всички етапи 
и елементи на съдеб-
ните дела, всички изя-
вления и актове, пода-
вани до и от органите 
на съдебната власт, 
случайното разпреде-
ление на делата, от-
читане натовареността 
на съдилищата и съ-
биране и обработва-
не на информация за 
тяхната ефективност. 
Достъпът до правосъ-
дие ще бъде възможен 
изцяло по електронен 

път през Електронния 
портал на електрон-
ното правосъдие, с га-
рантирана защита на 
личните данни и пълна 
прозрачност, отчетност 
и проследимост на из-
вършените действия.

До 2023 г. за граж-
даните и фирмите 
ще има реализира-
на възможност да се 
заведе дело онлайн, 
включително без да се 
представят докумен-
тите за завеждането 
на делото на хартиен 
носител; да се уведо-
ми другата страна по 
делото по електронен 
път, включително без 

необходимост да се 
предоставят докумен-
ти на хартиен носител; 
да се заплатят дължи-
мите съдебни такси по 
електронен път и т.н.

Силвия Евдоки-
мова, която е една 
от петте граждански 
кандидатури в листа-
та, подчерта, че ГЕРБ 
предлага най-добрата 
политика за модерни-
зиране на държавата 
и това е една от при-
чините тя да се включи 
в изборната надпрева-
ра: „В нашата листа 
гражданското начало е 
изключително силно”.
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75 домакинства във 
Видинско бяха подкрепени 

с хранителни продукти от 
първа необходимост

Горя сградата на бившия техникум в Димово
Причината за пожара се установява

Теа Петрова: Европейските програми подпомагат развитието на 
града и региона, затова избрах да съм мениджър в ОИЦ-Видин

Започна ремонт на площада в село Неговановци

75 домакинства от об-
ласт Видин, изпаднали 
в затруднено финансо-
во положение, получи-
ха хранителни продукти 
от първа необходимост. 
Всяко домакинство полу-
чи 2 кг. захар; 2 кг. сол; 3 
кг. ориз; 3 кг. леща; 2 кг. 
боб;  2 пакета макаро-
ни;  2 конфитюра (900 
гр.);  3 бр. пастета; 2 бр. 
консерви; 3 л. олио и 5 
кг. брашно. Продуктите 
достигнаха до определе-
ните домакинства благо-
дарение на читалищната 
мрежа в областта. 

Това става възмож-
но чрез инициативата 
на неправителствените 

организации „Ангели за 
България“ и Сдруже-
ние „Фабрика за идеи“. 
„Ангели за България“ е 
неправителствената ор-
ганизация със седалище 
в Лондон, която ежеме-
сечно финансира бла-
готворителни каузи на 
територията на страната. 
„Фабрика за идеи“  е ор-
ганизацията, благодаре-
ние на която в областта 
се случиха няколко рези-
денции и инициативата 
„Дари устройство на се-
мейство в нужда“. Парт-
ньор за нашата област е 
Видински фонд читали-
ща. 

Пожар причини значи-
телни щети по сградата на 
бившия техникум в град 
Димово. Огнената стихия 
е избухнала в следобед-
ните часове на 21 март, 
като пламъците, обхвана-
ли входа и едното крило 
на четириетажната сгра-

да, са причинили значи-
телни щети. Унищожена е 
покривната конструкция, 
дървената дограма, елек-
трическата инсталация и 
мебели. 

В потушаването на 
огъня са участвали екипи 
от противопожарния учас-

тък в Орешец и районни-
те служби в Белоградчик 
и Видин. Спасени били 
близките сгради и парки-
раните в близост два ав-
томобила. От Областната 
дирекция на МВР във Ви-
дин съобщиха, че причи-
ната за пожара е в процес 

на установяване.
Това не е първият по-

добен инцидент в тази 
сграда. На 21 април 2019 
година пожарната отно-
во се отзовава на сигнал 
за пожар в някогашния 
икономически техникум. 
Тогава от полицията съоб-

щиха, че според първона-
чалните данни от извър-
шения оглед, става въпрос 
за умишлен палеж, като 
от дежурната оперативна 

група са констатирали на-
личие на две огнища в две 
отделни помещения на 
първия етаж. 

„Европейските програ-
ми подпомагат развитието 
на града и региона, затова 
избрах да съм мениджър 
в ОИЦ-Видин“. Това зая-
ви Теа Петрова, ученичка 
в Професионална гимна-
зия „Проф. д-р Асен Зла-
таров“ – Видин, която пое 
за един ден функциите на 
управител на Областен 
информационен център-
Видин (ОИЦ-Видин). Из-
борът й е продуктиван и 

от предишен двуседмичен 
стаж в центъра, по време 
на който интересът й към 
европейското финансира-
не се разраства.

„Центърът се включва 
за шести път в инициа-
тивата на Джуниър Ачий-
вмънт-България „Мени-
джър за един ден“, за да 
подпомогне професионал-
ното ориентиране на мла-
дите хора, да бъде част от 
една глобална инициатива 

и не на последно място, 
защото тази инициатива е 
първият мащабен проект, 
в който се включи новият 
тогава (2014 г.) екип на 
офиса“, сподели управи-
телят на ОИЦ Мариела 
Савкова.

Заедно с Теа, те фо-
кусираха вниманието си 
върху проучването на ак-
туални и предстоящи въз-
можности за финансиране 
от ЕСИФ, като Теа Петро-
ва изготви информацион-
ни материали по темата. 

Теа се срещна и с две-

те млади участнички в 
инициативата „Мениджър 
за един ден“ в БНР-Радио 
Видин Ясмина Витанова 
от Професионална гимна-
зия „Проф. д-р Асен Зла-
таров“ и Нина Кирилова от 
Професионална гимназия 
по туризъм „Михалаки Ге-
оргиев”, които я интервюи-
раха. Трите ученички раз-
говаряха за перспективите 
за професионалното си 
развитие, мястото на ев-
ропейското финансиране 
в тях.

000 лв. „Трябваше да ре-
дуцираме разходите, като 
идеята беше повече сред-
ства да са за площада в 
Ново село. Но през 2020 
година Общинският съвет 
категорично отказа в Ново 
село да се прави, защото, 
по техни думи, не трябва-
ло да се прави „жабарник“ 
в центъра на селото – а то 
не може и да става въпрос 
за „жабарник“, а фонтан: 
както е във Видин, както 
е във всички други общи-

ни“, обясни Стоенелов. 
Така или иначе, наложила 
се промяна на плановете, 
като по-значителна част от 
средствата се определили 
за ремонт на площада в 
село Неговановци.

Общият размер на ин-
вестицията там е 260 000 
лв. без ДДС. „Срокът за 
приключване на дейности-
те е 41 дни, но всичко за-
виси от метеорологичните 
условия“, посочи кметът 
на Ново село. Допълни, 
че проектът за обновеното 
площадно пространство 

предвижда изграждане на 
малък фонтан, разполага-
не на пейки, на детски съ-
оръжения. Ще се постави 
нова настилка, ще се из-
градят тротоари и осветле-
ние. Планирано е и озеле-
няване, както и засаждане 
на цветя. Така площадът 
ще придобие съвсем друг 
вид – модерен, европей-
ски, категоричен е Стоене-
лов, като изрази надежда 
дейностите да приключат 
в срок. 

Той припомни, че през 
миналата година започна 

рехабилитация на една от 
основните улици в селото 
– там остава да се поло-
жи вторият пласт асфалт. 
„С изграждането и на пло-
щада селото ще има още 
една голяма придобивка. 
Лятото предстои и изграж-
дане на спортна площад-
ка за около 100 000 лв. 
в двора на някогашното 
училище в Неговановци“, 
отбеляза Стоенелов. 

Кметът посочи, че в мо-
мента се асфалтира във 
Винарово, като там скоро 
работата ще приключи. 

След което поетапно ще 
се продължи с довършва-
нето на улицата в Него-
вановци и ще се премине 
към ремонтите на улици в 
село Ново село и във Фло-
рентин. Дейностите са на 
обща стойност над 1 100 
000 лв. без ДДС – финан-
сиране от Програмата за 
развитие на селските ра-
йони.

„Това, което се прави в 
Неговановци, ще се случи 
със средства от Постано-
вление на Министерски 
съвет и по проекти. А с 

капиталовите разходи – 
нула. Защото отново ще 
има заседание на Общин-
ски съвет, отново ще се 
поставят условия… Ако 
бюджетът и капиталовите 
разходи не бъдат гласува-
ни и този път, повече няма 
да го внасям. И ще оста-
нем да работим с минало-
годишния бюджет. Само че 
това ще рефлектира върху 
хората, защото трябва да 
останат на старата мини-
мална заплата“,  допълни 
кметът на община Ново 
село.
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монтана

враца

училищен хивот

бр. контейнери за събира-
не на дрехи и обувки. 

„Контейнерите са до-
ставени и брандирани, 
като се уточнява точната 
локация с Община Видин, 
съгласно възможните мес-
та за поставянето им, но 
очакваме те да бъдат в 
района на магазин Лидл и 
Общински пазар“, съобщи-
ха от Лайънс клуб Видин. 

От благотворителна-
та организация напомнят, 
че дрехите трябва да са 
изпрани, чисти, здрави, в 
годно за употреба състо-
яние, пакетирани в пли-
кове. На самия контейнер 
ще има указания относно 

използването му. В него 
ще се приемат изделия в 
следните категории: дре-
хи и обувки за бебета 0-3 
години; дрехи и обувки за 
деца 3-18 години; дрехи и 
обувки за възрастни; оде-
яла, завивки и хавлиени 
кърпи; спално бельо. В 
края на всеки месец да-
рените дрехи ще бъдат 
дезинфекцирани и преда-
вани на нуждаещи се.

От „Лайънс клуб Видин“ 
се обръщат към видинчани 
с апел: „Приканваме всеки, 
който има излишни дрехи, 
да се присъедини към нас 
и да помогне на друг в 
тези тежки времена! Няма 
по-висок от този, който се 
е навел да помогне!“ 

Читалището в Монтана ще бъде с нова модерна сцена

Еко зони и зелени класни стаи ще бъдат изградени в училища, детски градини и ясли във Враца

Пореден успех за възпитаничка 
на видинската езикова гимназия
Единадесетокласничката Десислава Ма-

ринова с награда от конкурс по химия

7 медала за възпитаници на ППМГ – Видин от „Математика без граници“

ВИДИНСКИТЕ МАТЕМАТИЦИ – ОТНОВО НА ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ

Във Видин ще бъдат 
поставени контейнери за 

събиране на дрехи и обувки
инициативата за това е на видинския 

лайънс клуб, съвместно с 
европейския родителски алианс

Чуждите езици откри-
ват нови хоризонти и в об-
ластта на природните на-
уки. Доказателство затова 
е Десислава Маринова от 
11 „в“ клас на ГПЧЕ „Йор-
дан Радичков“. Девойката 
грабна специалната на-
града на катедра „Инже-
нерна екология“ на ХТМУ 
за разработка с екологич-
на насоченост във финал-
ния етап на конкурса за 
презентация на тема „Хи-

мичните технологии около 
нас“.

Комисия в състав: 
проф. д-р инж. Д. Дана-
лев, доц. д-р Р. Хариза-
нова и гл. ас. д-р инж. В. 
Иванова допусна до учас-
тие във финалния етап 
(устно представяне) на 
този престижен конкурс 
само 13 от общо 47 пре-
зентации. Възпитаничката 
на госпожа Галя Митова 
представи на немски език 
своя разработка на тема: 
“Как да съхраним околна-
та среда – съвременни ме-
тоди и съоръжения“. 

Неотдавна Деси заво-
юва първото място и в На-
ционалното многоезично 
състезание в състезател-
ната група с английски и 
немски език. 

В последния ден на 
присъственото обучение 
учениците от Видинската 
природо-математическа 
гимназия „Екзарх Антим I“ 
получиха медалите и сер-
тификатите си от зимния 
кръг на VIII Международно 
състезание „Математика 

без граници“. Тази година 
възпитаниците на училище-
то спечелиха седем бронзо-
ви медала от престижната 
международна надпрева-
ра. Отличените ученици 
са Явор Петков (5 клас); 
Божидар Иванов (6 клас); 
Михаил Димитров (6 клас); 

Никола Емилов (10 клас); 
Николай Евгениев (8 клас); 
Слав Славов (8 клас); Цве-
тослав Попов (8 клас).

Поздравленията са как-
то за видинските таланти, 
така и за учителите по ма-
тематика, които работят с 
децата. 

От Съюза на математи-
ците в България - секция 
Видин съобщиха, че при 
първа възможност след 
възобновяване на присъст-
веното обучение ще бъдат 
връчени и медалите на 
най-малките видински ма-
тематици 1-4 клас

За поредна година 
ученици от Видинската 
природо-математическа 
гимназия “Екзарх Антим I“ 
се класираха за национал-
ния кръг на олимпиадата 
по биология и здравно 
образование. От ППМГ 
съобщиха, че в групата 
на десетокласниците Ра-
дослав Попов е с впечат-
ляващ четвърти резултат 
(76.30 точки). В същата 

група Иванна Иванова е с 
десети резултат от всички 
19 допуснати за цялата 
страна. 

Двамата математици, 
възпитаници на г-жа Ману-
ела Живкова и г-жа Цецка 
Асенова, са единствените 
ученици от област Видин, 
които ще защитават чест-
та на природните науки на 
национално ниво.

До дни започва обно-
вяването на една от най-
старите обществени сгра-
ди в Монтана – тази на 
читалище „Разум 1883“, 
съобщи кметът на общи-
ната Златко Живков след 
подписване на договор за 
финансиране на проекта 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж“. В го-
дината, в която Монтана 
ще отбележи 130 години от 
повторното обявяване на 
градски статут на община-
та, ще бъдат инвестирани 
2 милиона 156 хиляди лева 
за развитие на културна 
инфраструктура. Сграда-
та на читалището ще пре-
търпи пълна промяна на 
вътрешните помещения, 
ще бъде изградена нова 
концертна амфитеатрална 
зала с капацитет от 285 
места, оборудвана с мо-
дерна сценична техника. 
Ще бъдат направени водо-
проводна, електрическа, 
отоплителна и вентилаци-
онна инсталации, мазилки 
и пребоядисване.

Срокът за изпълнение 
на проекта е 2 години и по-

ловина, но Златко Живков 
се надява, че ремонтът ще 
завърши за по-кратко вре-
ме, тъй като са минали по-
вечето от процедурите по 
обявяване на обществени 
поръчки за изпълнение 
на различните дейности. 
„Убеден съм, че ще напра-
вим една нова перфектна 
сграда, която ще отгово-
ри на всички съвременни 
изисквания за концерти и 
театрални постановки“, за-
яви кметът на Монтана.

Народно читалище 
„Разум“ - гр. Монтана е 
създадено през 1883 г. 
Негов пръв председател е 
Гаврил Душков, преселен 
учител от Копривщица, 
който донася от китния 
град възрожденските идеи 
на времето.

Като всички създадени 
читалища в този период, 
читалище „Разум“ поставя 
началото на библиотеч-
ната, театралната и му-
зикална дейност в града. 
През 1911 г. читалището 
закупува парцел в центъра 
на града. Този парцел при-
надлежал преди Освобож-

дението на турската упра-
ва и ремонтираният конак 
станал първата читалищна 
сграда. По-късно, от 1934 
до 1937 г., с помощта на 
населението, се построява 
голяма сграда, която чита-
лището ползва до днес.

До 70-те години на 
миналия век читалище 
„Разум“ е единственият 
културен институт в град 
Монтана, който съчетава 
в себе си цялата културна 
и просветителска дейност. 
През 1922 г. в читалището 
се прави първата оперетна 
постановка – „Самодивско-
то изворче“, през 1929 г. се 

създава духов оркестър, 
който функционира и до 
днес, създава се симфо-
ничен оркестър – 1926 
г., който озвучава неми-
те филми, изнасят много 
концерти и става основа 
на създадения по-късно 
оперетен състав. Особено 
активна дейност има теа-
тралният колектив, който 
създава доста известни 
артисти, сред които н.а. 
Стефан Савов.

В читалище „Разум“ се 
създават градското кино, 
драматичният театър, му-
зикалната и балетна шко-
ла, кукленият театър.

Тринадесет са одо-
брените проекти за 
община Враца в кам-
панията „Чиста околна 
среда – 2021“ по ПУДО-
ОС. Дейностите включ-
ват обособяването на 
екозони и създаване-
то на „зелени“ класни 
стаи на открито. 

В две детски ясли 
- №2 и №6, ще бъдат 
изградени екологични 
кътове със съоръже-
ния за развитие на фи-
ната моторика и тема-
тични игри. 

В детските градини 
„Щастливо детство“, 

„Славейче“ и „Един-
ство, Творчество, Кра-
сота“ ще се обособят 
зеленчукови градини, 
цветни лехи, зони за 
релакс и сензитивни 
пътеки, където най-
малките да усвоят не-
обходимите умения за 
отглеждане на цветя и 
зеленчуци в естестве-
ни условия.

Три врачански учи-
лища ще създадат 
класни стаи на откри-
то, спортни зони и мо-
билни лаборатории за 
изследване на различ-
ни насаждения. Одо-

брените проекти са 
за Професионалната 
гимназия по търговия 
и ресторантьорство, 
Професионална техни-
ческа гимназия „Н. Й. 
Вапцаров“ и ОУ „Васил 
Левски“. Преобразени-
те дворни простран-
ства ще предоставят 
повече възможности 
за учене и спорт на от-
крито. 

В Центъра за рабо-
та с деца ще бъде обо-
собена зона за отдих с 
възможност за различ-
ни занимания на уче-
ниците. 

В рамките на кам-
панията в село Чирен 
ще бъде изградена 
детска площадка, а в 
село Мраморен ще се 
създаде зона за отдих 
с лятно кино. Във Ви-
ровско ще се обособи 
екологичен кът за от-
дих и спорт.

Сред финансира-
ните проекти е и този 
за изграждането на 
фитнес на открито в 
пространството между 
двете обновени бази 
на волейболната зала 
и лекоатлетическата 
писта във Враца.
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Пролетна дезинфекция на водата във Видинско
От ВиК – Видин обявиха графика за пролетната дезинфекция. Тя ще се проведе в периода 

от 6 април до 29 април, като за град Видин ще бъде на 10 и 11 април. 
От водоснабдителното дружество предупреждават, че в периода на профилактика за кон-

кретното населено място водата няма да е годна за питейни нужди.

г р а Ф и к 
за пролетната дезинфекция на водоснабдителните групи на  “в и к” еоод – видин за 2021 г.

НАП въвежда двойна защита при 
плащанията през виртуален ПОС 

Подкрепата с оборотен капи-
тал чрез НАП продължава

Предстои да бъдат обявени параме-
трите за кандидатстване по послед-

ните противоепидемични мерки

I.раЙон видин 
 
1. група СланотрЪн – видин    
ПС Сланотрън- КР-1,2,3,4   10.4.2021
ПС Видин – Кос ШК – 1,2,3,4,5 и ВК Видин-Кос 10.4.2021
2. хидроФори – видин   10,11.04.2021
3. група Буковец           
ПС Буковец и НР Буковец   6.4.2021
4. група БЯла рада-пеШаково-г.мариново-друЖБа 
ПС Вила пчела и НР Бела Рада  13.4.2021
НР Бела рада ВЗ и НЗ   13.4.2021
НР Пешаково и НР Дружба   14.4.2021
5. група градец – динковица 
НР Градец Динковица   10.4.2021
6. Група МАЙОР УЗУНОВО                                                                     
ПС Майор Узуново и НР Майор Узуново 11.4.2021
7. група гЪмзово – винарово 
НР Плакудер    11.4.2021
 
II.раЙон Брегово 
 
1. група ЯСен – Флорентин 
ПС Ясен и НР Флорентин   6.4.2021
2. гр. Брегово 
ПС Брегово1, ПС Брегово 3 и ВК Брегово 8.4.2021
3. група ново Село 
ПС Ново село и НР Ново село  7.4.2021
4. група коСово – ракитница-дEлеЙна 
ПС Косово 1 и ПС Косово 2  14,15.04.2021
НР Ракитница 14.4.2021
ИР и НР Делейна   15.4.2021
5. група гЪмзово-винарово 
ИР Гъмзово и НР Гъмзово   10,11.04.2021
НР Винарово и НР Неговановци  10,11.04.2021
НР Калина и НР Тияновци   11.4.2021
6. група врЪв- куделин-БалеЙ 
ПС Връв и НР Куделин   21.4.2021
 
III.раЙон дунавци 
 
1. група дунавци – тЪрнЯне 
ПС Дунавци и НР Дунавци   6.4.2021
2. група ивановци  
ПС Ивановци и НР Ивановци  7.4.2021
3. група водна – БоЖурица 
ПС Водна 1 и НР Божурица  8.4.2021
4. група грамада  
ПС Срацимир и НР Грамада -Тошевци 13.4.2021
ПС Водна 2    13.4.2021
ПС Бояново и НР Грамада   14.4.2021
5. група тоШевци 
ПС Тошевци и НР Тошевци   15.4.2021
6. група доБри дол -арчар-СептемвриЙци 
НР Арчар    20.4.2021
НР Септемврийци   21.4.2021
7. група Синаговци 
ПС Синаговци и НР Синаговци  13.4.2021
8. група  милчина лЪка 
ПС Милчина лъка и НР Милчина лъка 20.4.2021
9. група Ярловица  
НР Ярловица    15.4.2021
9. група Бранковци 
ПС Бранковци и НР Бранковци  27.4.2021
10. група вЪртоп – гаЙтанци 
ПС Въртоп и НР Въртоп   28.4.2021
10. група Срацимир  
НР Срацимир    21.4.2021
13. група дЪрЖаница 
ПС Държаница и НР Държаница  22.4.2021
13. група Ботево- Симеоново 
ПС Ботево и НР Ботево-Симеоново  7.4.2021
13. група медеШевци 
ПС Медешевци и НР Медешевци  29.4.2021
15. група Жеглица  
ПС Жеглица и НР Жеглица   21.4.2021
 
IV.раЙон кула 
 
1. група  кула 
ПС Войница 2 и НР Войница  13.4.2021
НР Чичил, НР Цар Петрово и НР Тополовец 13,14.04.2021
ПС Кула 4, ВК Кула    13,14.04.2021
ВК Бойница и НР Старопатица  14.4.2021

2.група раБрово – каниц 
ПС Раброво и ВК Раброво   6.4.2021
3. група полетковци 
НР Полетковци    15.4.2021
4. група коСта перчево 
ПС Мехмеда и НР Коста Перчево  8.4.2021
5. група долни БоШнЯк 
ПС Долни Бошняк и НР Долни Бошняк 20.4.2021
6. група каленик 
ПС Каленик и НР Каленик   21.4.2021
7. група кирЯево 
ПС Киряево и НР Киряево   22.4.2021
8.група ШиШенци 
ПС Шишенци и ВК Шишенци  27.4.2021
9. група периловец 
ПС Периловец и НР Периловец  28.4.2021
9. група Бориловец 
ПС Бориловец и НР Бориловец  29.4.2021
 
V.раЙон димово 
 
1. група Бела – извор – м.дреновец 
ПС Бела, НР Дълго поле и НР Костичовци 6,7.04.2021
НР Извор, НР Лагошевци и ВК Владиченци 7,8.04.2021
2. група Бела-кладоруБ  
ИР Бела и НР Кладоруб   9.4.2021
3. група Бела – гранитово 
ПС Гранитово, НР Гранитово  9.4.2021
4. група Бела- димово-макреШ 
ПС Димово 1, НР Димово и НР Острокапци 7,8.04.2021
ПС Макреш, НР Макреш и НР Вълчек  8,9.04.2021
5. група раБиШа – раЯновци -толовица  
ПС Рабиша, НР Рабиша ИР Магура   14.4.2021
НР Толовица и НР Раяновци  15.4.2021
6. група раковица – подгоре 
РВ раковица, НР Раковица и НР Подгоре 21,22.04.2021
ПС Раковица и НР Раковица2  22.4.2021
7. група ШиШманово  
ПС Шишманово и НР Шишманово  27.4.2021
 
 VI.раЙон Белоградчик 
 
1. група чупрене – Белоградчик 
РВ Чупрене, РВ Репляна, НРЧупрене, НР Върбово 13,14.04.2021
НР Белоградчик, НР Пролазница и НР Чифлик 14,15.04.2021
2. група чупрене – долни лом 
НР Репляна, НР Долни Лом и 
НР Средогрив    14.4.2021
3. група Стакевци-Белоградчик-вещица 
РВ Стакевци, НР Крачимир, НР Дъбравка и 
НР Граничак    14,15.04.2021
НР Струин дол, НР Вещица, ПС Вещица и 
НР Ошане    14,15.04.2021
4. група прауЖда 
НР Праужда    6.4.2021
5. група СалаШ 
НР Салаш    7.4.2021
6. група вЪрБа 
ПС Върба и НР Върба   8.4.2021
7. група Стакевци  
НР Стакевци    21.4.2021
8. група горни лом 
РВ Горни лом и НР Горни лом  22.4.2021
 
VII.раЙон руЖинци 
 
1. група тЪрговище – гара ореШец -руЖинци 
ПС Търговище, НР Търговище, 
НР Протопопинци НР Боровица  13,14.04.2021
НР Фалковец, НР Върбовчец, НР Гара 
Орешец1и2, НР Ружинци   13,14,15.04.2021
НР Гара Орешец 3   15.4.2021
2. група руЖинци – плеШивец 
ПС Ружинци и НР Плешивец  7.4.2021
3. група драЖинци – Бело поле  
ПС Дражинци и НР Дражинци  6.4.2021
4. група чупрене – долни лом 
НР Гюргич    15.4.2021
5. група Белотинци-черно поле 
НР Черно поле    8.4.2021
6. група дреновец-тополовец   
ПС Дреновец и НР Дреновец  21.4.2021

Национална агенция 
за приходите повишава 
сигурността при плаща-
нията с банкови карти в 
интернет, като въвежда 
двуфакторната идентифи-
кация при потвърждаване 
на плащането.

Виртуалният ПОС на 
НАП е една от най-често 
използваните електрон-
ни услуги на Приходната 
агенция. От създаването й 
през нея са извършени по-
вече от 1,2 милиона тран-
сакции за над половин ми-
лиард лева. От началото 
на тази година през вир-
туалния ПОС са платени 
повече от 50 млн. лв., съ-
общават от НАП. 

Подобряването на си-
гурността на плащанията 
онлайн е в изпълнение на 
действащата Директива за 
платежните услуги - PSD 2 
за всички граждани от Ев-
ропейския съюз, считано 
от 30.03.2021 г., като НАП 
ще предприеме необхо-
димите действия за пре-
минаване към протокол 
EMV 3DS на своя виртуа-
лен ПОС терминал. Това 
ще доведе до промяна на 

страницата за въвеждане 
на картови данни при пла-
щане на суми към НАП.

Различен ще бъде и на-
чинът на потвърждаване 
на трансакции при лица, 
плащащи с карти, кои-
то поддържат Mastercard 
IdentityCheck и Verified 
by Visa. Въведената дву-
факторна идентификация 
включва, освен познатата 
динамична парола, още 
една статична - 3D парола, 
която служи за потвържде-
ние на онлайн плащания-
та. Тя ще се дава от об-
служващата банка, която е 
издала картата, уточняват 
още от НАП.

Потребителите ще ви-
дят новия интeрфейс на 
плащанията през виртуа-
лен ПОС терминал след 
9.00 ч. на 30 март.  На тази 
дата между 8.30 ч. и 9 часа 
са възможни затрудне-
ния при достъпа до елек-
тронните услуги на НАП. 
Повече информация за 
двуфакторната идентифи-
кация, може да се получи 
от обслужващата банка, 
издател на картата. 

В ход е втора фаза 
на програмата за подкре-
па с оборотен капитал 
на засегнатите от проти-
воепидемичните мерки 
бизнеси. Всички кандида-
ти, одобрени и получили 
подкрепа в първа фаза на 
програмата, ще получат 
съобщение от приходна-
та агенция с покана за 
продължаване на подпо-
магането със средства за 
оборотен капитал, поради 
преустановяване на дей-
ността си за периодите 
февруари или февруари 
и март 2021 г., като за-
творени през февруари 
останаха ресторантите, а 
до края март баровете и 
нощните заведения, както 
и дейности от някои други 
бизнеси. В срок от 7 ра-
ботни дни, те ще трябва 
да представят допълни-
телна информация с цел 
определяне размера на 
подпомагането. Когато 
дружествата са канди-
датствали за подкрепа с 
оборот за месец октом-
ври 2020 г., те ще трябва 
да заявят съгласие за ак-
туализиране на размера 
на получената помощ, 
съобразно изменението 
на закона, според който 
средствата се предоста-
вят за всеки от месеците 
до отпадане на основани-
ето за преустановяване 

на дейността.
От НАП поясняват, че 

във втората фаза от про-
грамата не са обект на 
подпомагане дейностите, 
преустановени за периода 
22.03.2021 г. – 31.03.2021 
г. на основание заповед 
№ РД-01-173/18.03.2021 г. 
на министъра на здравео-
пазването.

Предстои да бъде обя-
вен механизмът за под-
крепа и параметрите за 
кандидатстване по трета 
фаза от проекта, която ка-
сае предприятията, засег-
нати от противоепидемич-
ните мерки, въведени от 
22 март 2021 г. В тази тре-
та фаза на програмата ще 
се кандидатства отделно, 
уточняват от НАП.

До момента НАП е из-
платила над 75 милиона 
лева по механизма за 
подкрепа с оборотен ка-
питал на над 6 000 фир-
ми. Помощ е дадена за 
дейността на повече от 15 
000 обекта, от които над 
70% процента са ресто-
ранти.

Повече информация за 
програмата може да наме-
рите в рубриката „Подкре-
па чрез оборотен капитал 
за МСП“ на сайта на Аген-
цията или на телефона на 
Информационния център 
на НАП на 0700 18 700.



д-р адриана маркова
СпециалиСт по детСки БолеСти, 

хомеопатиЯ и ШуСлерова терапиЯ

медико-дентален центЪр 
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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.
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оБЯвЯва
Процедура за провеждане на публичен търг с 

тайно наддаване за отдаване под наем за срок 
1 (една) година, терен-ПИ с идент. 03280.157.2 
по КК на с. Бела Рада, с начин на трайно полз-
ване-деградирала орна земя, категория-VII, с 

площ 80 872 кв.м., находящ се в землището на 
с. Бела Рада, местност „Припека”, за депони-

ране на негоден материал:  
I. начална тръжна цена – 560,00 лв. месечен 

наем без ДДС.
II. търгът ще се проведе на 14.04.2021 г. от 

10,00 ч. в административната сграда на община Ви-
дин, Медиен център-партерен етаж.

III. заявления за участие в търга и придружава-
щите го документи се подават в срок до 13.04.2021 г. 
до 17,00 ч., в „Център за информация и обслужване 
на граждани”, административната сграда на Общи-
на Видин, ет.1.

IV. тръжната документация се закупува в срок 
до 13.04.2021 г. до 16,00 ч. от ет.7, стая №4 в ад-
министративната сграда на Община Видин. Цена на 
документацията – 40 лв. без ДДС.

V. време и начин за оглед – всеки работен ден.
VI. депозит за участие в търга – 100,00 лв. (сто лв.) 

внесен в срок до 13.04.2021 г. включително, по сметка 
на Община Видин IBAN:BG53STSA93003300046030, 
BIC на “Банка ДСК” ЕАД: STSABGSF 

VII. 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

VIII. договорът се сключва след плащане на 
дължимите суми, съгласно срока указан в т.VII.

тел. за справки 094609417

продава 
имоти

продавам обзаведена 
гарсониера на ул. „Широка“, 
ет. 4 и в ж.к. „Гео Милев“, ет. 
3; тел.: 0878 864 985, 0899 
864 954

продавам етаж от къща 
100 кв. м, дворно място 160 
кв. м, със самостоятелен 
вход, в идеален център, 
в близост до Черквата и 
МОЛ-а, цена 69 000 лв.; 
тел.: 0898 633 302

продавам двустаен ту-
хлен апартамент, 70 кв.м, 
в широк център; тел.: 094/ 
600 399, 0887 381 855

продавам апартамент 
в нова кооперация, на 
шпакловка и замазка; 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 ту-
хлен апартамент в ж.к. „Г. 
Бенковски“, ет. 1, до кре-
постта „Баба Вида“, обза-
веден, ПВЦ дограма, лами-
нат, цена 43 000; тел.: 0898 
633 302

продавам във Видин 
къщи и апартаменти и пар-
цели в Западна и Южна 
промишлена зона; тел.: 
0888 622 789

продавам панелна гар-
сониера, ж.к. „Панония“, 
ет.4, и тухлена гарсониера 
в ж.к. „Гео Милев“; тел.: 094/ 
600 399, 0887 381 855

продавам хубав дву-
стаен апартамент, с южно 
изложение, в близост до 
Музея; 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 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 дворно мяс-
то 1200 кв. м, със стара 
къща и кладенец, в гр. Ду-
навци; тел.: 0888 629 601

продавам етаж от къща 
със сутерен и двор, собст-
вен вход, в ж.к. „Плиска“; 
тел.: 094/ 600 399, 0887 381 
855

продавам двустаен па-
нелен апартамент с разши-
рение, 76 кв.м, ет. 4, 41 000 
лв. и двустаен тухлен апар-
тамент в ж.к. „Васил Лев-
ски“, 60 кв.м, ет. 11, цена 30 
000 лв.; тел.: 0898 633 302

продавам къща и кухня 
на 6 км от Видин, санирани, 
с 2 дка, оградени с високи 
1,80 м стени, цена 70 000 
лв.; тел.: 0882 096 555

продавам втори етаж 
от къща, 90 кв.м, в центъра, 
с дворче и собствен вход; 
тел.: 094/ 600 399,0887 381 
855

продавам двустаен 
тухлен апартамент в цен-
търа и тристайни тухлени 
до площад „Ташкюприя“, ет. 
1 (висок) и ет. 2; тел.: 0878 
864 985, 0899 864 954

продавам две къщи в 
един двор, за ремонт, в с. 
Покрайна, дворно място 
1030 кв. м, център, цена 18 
000 лв.; тел.: 0898 633 302

продавам земеделска 
земя в землището на село 
Раброво, 7.5 дка, трета 
категория, обработваема, 
цена 1000 лева; тел.: 0897 
942 438

продавам дворно мяс-
то в село Покрайна, 900 кв. 
м; тел.: 0893 269 304 

продавам двустаен 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 двустаен и 
тристаен тухлен апарта-
мент в ж.к. „Г. Бенковски“, 
съответно на ет.3 и ет.1; 
тел.: 094/ 600 399, 0887 381 
855

продавам 1 дка лозе в 
района на село Акациево, 
на 5 км от град Видин; тел.: 
0876 553 488

продавам тристаен 
панелен апартамент в ж.к. 
“Васил Левски”, от собстве-
ник; тел.: 0878 767 476

продавам тристаен 
апартамент, с гараж, в ж.к. 
„Христо Ботев“, ет. 3; тел.: 
0878 864 985, 0899 864 954

купува имоти 

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 предпочитане 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 обза-
ведена гарсониера; тел.: 
0897 944 112

давам под наем офиси 
и магазини във Видин; тел.: 
0888 622 789

давам под наем халета; 
тел.: 0888 677 866

тЪрСи под наем 

търся самостоятелна 

къща под наем, гарсоние-
ра или двустаен; тел.: 0899 
484 805

разни продаЖБи 

продавам ново дамско 
колело, цена 250 лв.; тел.: 
0896 343 122

продавам нов фризер-
ракла и стъклена плетена 
дамаджана 40 л за ракия; 
тел.: 0885 243 038

продавам дърводелски 
машини – банциг, абрихт, 
дърводелски инвентар; 
тел.: 0882 096 555

продавам /Заменям 
немска перална машина, 
цена 520 лв.; тел.: 0886 109 
417

продавам банциг и бо-
рапарат; тел.: 0884 850 159

разни купува

изкупувам народни 
носии, всякакви; тел.: 0878 
241 027

раБота

търся жена за седмич-
но почистване на жилище; 
тел.: 0879 124 650 – след 
16:00 ч.

търся продавач на 
вестници; тел.: 0879 168 
048

уСлуги

уроци по английски 
език от частен учител; тел.: 
0896 294 434

ремонт и продажба на 
хладилници и фризери; 
тел.: 0878 236 392, Пепи

Строително-ремонтни 
дейности, боядисване, пре-
градни стени, фаянс, лами-
нат, ВиК инсталации; тел.: 
0898 674 203, 0889 128 424, 
0896 332 063

СелСкоСтоп. 
техника

продавам трактор 
ЮМЗ, косачка Е302, бали-
рачка, сеносъбирач, чизел 
и плуг; тел.: 0895 617 043
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реализира с междуна-
родното партньорство на 
най-голямата европейска 
организация за опазване 

на културното наследство 
"Европа Ностра". Неин 
президент е световноиз-
вестният тенор маестро 
Пласидо Доминго.

В отделните катего-

рии бяха отличени 10-те 
най-значими обекта за 
последното десетилетие, 
превърнали се в големи 
туристически атракции на 
България. Призът в кате-

Община Видин се включи 
в „Часът на Земята 2021“

Белоградчишките скали и Магурата са 
природен феномен на десетилетието

гория „Природен феномен 
на десетилетието” бе при-
съден на Белоградчишки 
скали и пещера Магура. 
Наградата получи инж. 
Борис Николов - кмет на 
община Белоградчик, кой-
то благодари за признани-
ето. 

Наградата Манастир 
на десетилетието получи 
Негово Преосвещенство 
Велички епископ  Сионий, 
игумен на Бачковския ма-
настир – една от най-оби-
чаните и посещавани све-
ти обители у нас. Основан 
е през 1083 г. от Григорий 
Бакуриани – велик домес-
тик на западните войски 
на византийския импера-
тор Алексий I Комнин и 
брат му Абазий. Първо-
начално се развива като 
център на грузинското мо-
нашество. Още в края на 
XI в. светата обител е про-
чута с книжовната си шко-
ла. През последните годи-
ни манастирът бе основно 
ремонтиран. При рестав-
рацията на стенописите 
в най-стария манастирски 
храм – „Св. архангели“, на 
бял свят излязоха уникал-
ни и древни стенописи. 

От Българската пат-
риаршия коментираха в 
тази връзка, че игуменът 

и братството на Бачков-
ската ставропигиална 
света обител „Успение 
Богородично” изказват 
сърдечна благодарност 
на всички гласували в ан-
кетата и оценили Бачков-
ската света обител като 
манастир на десетилети-
ето: „Това гласувано от-

личие и високо доверие 
е още по-голям стимул за 
всички нас да се трудим 
все така усърдно и за на-
пред, развивайки древния 
манастир с поглед в бъде-
щето и с грижа към всяка 
човешка душа“.

Всяка година в послед-
ната събота на месец март 
за един час милиони хора 
от цял свят символично 
изгасват осветлението в 
домовете си, а знакови 
сгради притъмняват фа-
садите си. Тази година 
глобалната инициатива 
се проведе на 27 март, а 
сред институциите, кои-
то се присъединиха към 
призива заедно да опазим 
нашия общ дом – планета-
та Земя, бе и Община Ви-
дин. Така в съботния ден 
бе изгасено осветлението 
на два от емблематичните 
паметници на културата 
във Видин – средновеков-

ния замък „Баба Вида“ и 
Стамбол капия. 

Тази година фокусът 
на международната кам-
пания на WWF е върху 
опазването на биоразно-
образието, което намаля-
ва с драстични темпове. 
Само за 50 години сме 
изгубили 68% от попула-
циите на диви животни. 
Затова „Часът на Земята“ 
в България обърна специ-
ално внимание на грижата 
за един характерен за на-
шите гори вид – кафявата 
мечка, чието оцеляване е 
изложено на сериозен риск 
през последните десет го-
дини. Повече подробности 

на: https://www.wwf.bg/get_
involved/earthhour/2021/.

Предвид епидемична-
та обстановка в страната, 
инициативата бе отбеля-
зана и с онлайн концерт 
на български изпълните-
ли. Водещ бе неповто-
римият комик Николай 
Станоев, а участие взеха 
Елена Сиракова, Керана и 
космонавтите, РДМК, Па-
рапланер, Маги Алексиева 
- MEY, BunyVerse & Strela. 
Хореографът и режисьор 
Коста Каракашян се вклю-
чи директно от Египет със 
специален танцов пър-
форманс. 


