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Няма нарушения 
при разполагането 

на ледената пър-
залка във Видин
Четете на стр. 5

Планират се про-
мени в организа-
цията на „Синята 
зона“ във Видин 

Четете на стр. 3

Видинският митрополит Даниил благодари на премиера 
Борисов с думите: „Кураж и политическа отговорност”

950 920 лева отпусна Министерският съвет за реставрация на кате-
дралния храм „Св. великомъченик Димитър Солунски“ във Видин

По идея на ГЕРБ: 

Цветни флагчета „оживяха” 
в паркова алея на Видин

Кметът на Видин: 

Трябва да познаваме и тачим 
историята на нашия град 

Във Видин от 15 април до 15 май се по-
дават заявления за подмяна на отоп-
лителни устройства на твърдо гориво

Кметът на Видин и послани-
кът на Китай са обсъдили въз-
можностите за икономическо 

и културно сътрудничество

Ден преди да се за-
кълне като народен пред-
ставител, Росица Кирова 
доказа, че когато поема 
ангажименти, не се от-
казва до постигане на ре-
зултат. Видинчани са убе-
дени, че Кирова е човек, 
който работи упорито и 
може да носи отговорност 
за думите и делата си пред 
своите съграждани. С ней-
но съдействие премиерът 
Борисов се ангажира да 
окаже помощ и на 14 ап-
рил Министерски съвет 
гласува 950 920 лeва за 
реставрация на катедрал-
ния храм „Св. великомъ-
ченик Димитър Солунски“ 
във Видин. 

„Предпочетох да се за-

„Трябва да познава-
ме и тачим  историята на 
нашия град“ – това зая-
ви видинският кмет д-р 
Цветан Ценков при посе-

щението си в Държавен 
архив – Видин, където 
заедно със заместник-
кмета Борислава Бори-

Започна приемът на 
заявления от граждани, 
желаещи да се възполз-
ват от възможността да се 
сдобият безплатно с нови 
и по-екологични отопли-
телни уреди. Подмяната 
на уредите, използващи 
дърва и въглища, с алтер-
нативни екологични из-
точници се осъществява в 

рамките на проект „Подо-
бряване на качеството на 
атмосферния въздух в Об-
щина Видин“, съфинанси-
ран от Кохезионния фонд 
на Европейския съюз и 
националния бюджет на 
Република България чрез 
Оперативна програма 

Кметът на Видин д-р 
Цветан Ценков е про-
вел видеоконференция 
с посланика на Китай. 
Целта на разговора, 
който е осъществен по 
инициатива на видин-

ския градоначалник, е 
да постави основите на 
съвместни бъдещи ини-
циативи, съобщиха от 
общинската администра-

Цветни флагчета 
обагриха парковата алея 
при „Стамбол капия” във 
Видин. Начинанието е 
по инициатива  ПП ГЕРБ 
– Видин и с подкрепата 

на общината. Оттам са 
дали и разрешение за 
поставянето на украса-
та. 

Малки фотоволтаични мощ-
ности ще изгради частен ин-
веститор в Ружинска община

Малки фотоволтаични 
мощности ще бъдат из-
градени върху общински 
имоти в няколко села на 
община Ружинци. Това 
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ция. В срещата е участ-
вала и заместник-кметът 
по хуманитарни дейности 
и социална политика Бо-
рислава Борисова, а от 
страна на китайската ди-
пломатическа служба за-
едно с посланика Негово 
Превъзходителство Дун 
Сяодзюн са се включили 
търговският съветник Уан 
Сюкун и културният съвет-
ник Гуан Син. 

Кметът д-р Ценков е 
благодарил на послани-
ка за проявения интерес. 
„Много ще се радвам, ако 
скоро имате възможност 
да посетите нашия град. 
Видин е стара столица 
на България и има как-
во да покаже“, е заявил 
той. И е подчертал както 
природните дадености на 
Видин, така и геострате-
гическото положение на 
нашия град, през който 
минават два от големите 
европейски транспортни 
коридори. „Надявам се, че 
със съдействието на По-
солството вниманието на 
китайските инвеститори 
ще се насочи към Видин“, 
е отбелязал кметът. 

Негово превъзходител-
ство Дун Сяодзюн е благо-

дарил за покана-
та и е уверил, че 
ще посети Видин 
веднага след като 
епидемичната об-
становка позволи 
това. 

По време на 
видеоконферен-
цията са обсъдени 
възможностите за 
сътрудничество в 
сферата на култу-
рата и на туризма, 
информираха от 
Община Видин. 
В тази връзка д-р 
Ценков е отправил 
покана за участие 
на китайски из-
пълнители в Международ-
ния фолклорен фестивал 
„Синия Дунав“, чието вто-
ро издание ще се проведе 
в началото на септември. 
Той е предложил още под 
егидата на Посолството 
през февруари догодина 
Видин да бъде домакин 
на събития по случай Ки-
тайската нова година. „По 
този начин нашите съ-
граждани ще се запозна-
ят с китайската култура“, 
смята д-р Ценков. 

На свой ред заместник-
кметът Борислава Борисо-
ва е припомнила, че през 
2019 година по покана на 

видинския куклен театър в 
нашия град гостува група 
от китайската провинция 
Хънан. А от 2012 година по 
силата на международна 
спогодба, по програма на 
институт „Конфуций“, в СУ 
„Цар Симеон Велики“ се 
изучава китайски език. „То-
ест, основите за сътрудни-
чеството, което обсъжда-
ме, са поставени още през 
2012 година. Вярвам, че 
тази среща ще е началото 
на едно добро приятел-
ство и на партньорство, 
което ще е полезно и за 
двете страни“, е заявила 
заместник-кметът. 

Посланик Дун Сяод-
зюн е изразил надежда, 
че скоро обучението по 
китайски език във Видин 
ще бъде подновено и е по-
желал при предстоящата 
си визита да посети и ви-
динското училище. Той е 
уверил, че има готовност 
китайска изпълнителска 
група да вземе участие в 
Международния фести-
вал, стига дотогава епиде-
мичната обстановка да се 
нормализира. Дипломатът 
е информирал, че всяка 
година по програма „Чес-
тита Китайска нова годи-
на“ на Министерството на 

културата и туризма 
на Китай, в цял свят 
се осъществяват 
различни събития, 
като от няколко годи-
ни се организират и 
в България. Негово 
Превъзходителство 
е споделил радостта 
си от изразеното от 
страна на общинско-
то ръководство же-
лание Видин също 
да стане домакин 
на такова честване. 
Според него, ако 
тази идея се осъ-
ществи, би могъл да 
се получи един чуде-
сен фестивал, който 

да привлече много туристи 
във Видин.

Посланикът е обяснил, 
че всяка година милиони 
туристи от Китай пътуват 

по различни дестинации, 
като в последните години 
интересът им към Цен-
трална и Източна Европа 
се засилва. „Сигурен съм, 
че Видин е място, което 
ще представлява интерес 
за гражданите на Китай и 
трябва със съвместни уси-
лия да го промотираме“, 
е заявил Дун Сяодзюн. 
„Трябва да помислим и за 
възможностите във Видин 
да се организира летен 
лагер за ученици и студен-
ти от Китай“, е допълнил 
дипломатът. 

И той, и кметът на Ви-
дин са споделили задо-
волството си от проведе-
ния ползотворен разговор. 
И са изразили надежда, 
че скоро ще могат да се 
срещнат и да разговарят 
на живо. 

„Околна среда 2014-2020 
г.“. Във връзка с отправе-
ната покана към жителите 
на Общината да канди-
датстват и подаването на 
комплекта от документи, 
на 15 април бе организи-
рана пресконференция. В 
нея участваха кметът д-р 
Цветан Ценков, замест-
ник-кметът по европейски 
политики и инвестиции 
Десислава Тодорова и 
експерти от екипа на про-
екта.

„Няма как да не съм 
радостен, че над 3500 се-
мейства ще получат нови 
отоплителни устройства. 
Независимо от усилията 
на злонамерени хора да 
спънат този проект, ние 
успяхме да се справим 
с всички дела в Комиси-
ята за защита на конку-
ренцията, във Върховния 
административния съд и 
Община Видин да работи 
в график“ - заяви д-р Цен-
ков. Той каза, че проектът 
дава възможност на всеки 
един наш съгражданин 
да осъзнае колко е важна 
екологията, чистотата на 
природата и липсата на 
замърсители, каквито са 
отоплителните уреди на 
твърдо гориво. И доба-
ви: „С него ние ще дадем 

глътка въз-
дух на нашия 
град да диша 
п о - с п о к о й н о , 
в к л юч и тел н о 
да намалим за-
боляванията от 
белодробни бо-
лести. Втората 
крачка, която 
ще направим, 
н а д г р а ж д а й -
ки този проект 
и аз често го 
повтарям, е 
с ъ з д а в а н ет о 
на собствено 
енергийно дру-
жество, което 
ще даде въз-
можност Ви-
дин наистина 
да бъде пионер 
сред общините у нас, а и 
в Европа“. Кметът пожела 
успешна работа по про-
екта и изрази надеждата 
си, че нашият град ще се 
превърне не само в исто-
рически и културен цен-
тър, но и в едно по-чисто 
и приветливо място за жи-
веене.

Десислава Тодорова 
представи подробна ин-
формация, свързана с по-
даването на необходимите 
документи, задължителни-
те условия и критериите 
за кандидатстване, с вида 
на отоплителните уреди и 

всички стъпки и етапи по 
проекта. Тя обясни, че об-
разците на документите 
са публикувани на интер-
нет сайта на Общината, 
като линкът е достъпен на 
началната страница, ру-
бриката „На фокус“ https://
vidin.bg/wps/portal/vidin/
municipality/municipality-
character ist ics/ci t izens-
in fo /pro jec ts /executed-
p ro jec t s /oko lna -s reda /
performance8 

Срокът за подаване на 
документите за кандидат-
стване е от 15.04.2021 г. 
до 15.05.2021 г. Това може 
да стане на място всеки 

работен ден от 8.30 ч. до 
17.00 ч. в Центъра за адми-
нистративно обслужване, 
който се намира в сграда-
та на Общинската адми-
нистрация на пл. „Бдинци“ 
№2 (откъм паркинга), как-
то и по електронен път на 
имейл: otoplenie@vidin.bg. 
Документите се подават с 
електронен подпис или в 
подписан и сканиран фор-
мат. Те ще се проверяват 
и в случай на установени 
пропуски, от кандидата 
ще се изиска в рамките на 
определен срок да пред-
стави допълнително липс-
ващата информация. 

Община Ви-
дин разглежда 
подадените до-
кументи, оце-
нява тяхното 
съответствие с 
изискванията и 
извършва кла-
сиране на всич-
ки кандидати, 
които отговарят 
на приложими-
те изисквания. 
Класирането ще 
се извърши чрез 
приоритизира-
не по показате-
ли, съчетаващи 
екологични, со-
циални и техни-
чески критерии. 
При оценката на 

получените заяв-
ления за кандидатстване 
приоритет ще се дава на 
тези домакинства, в които 
живеят дете/деца до 2-го-
дишна възраст; лице/лица 
с увреждания и лице/лица 
на възраст над 65 години.

Десислава Тодорова 
съобщи, че по всякакви 
въпроси, свързани с раз-
личните етапи на проек-
та, гражданите могат да 
попитат експертите, които 
ще отговарят на горещите 
телефони: 0878 267007; 
0885 037402; 02/ 4831199.

В етапа на оценка и 
класиране на кандидати-

те Община Видин може 
да прави проверка за 
верността на деклари-
раните обстоятелства и/
или да изисква от канди-
датите документи, доказ-
ващи достоверността на 
декларираните данни. „В 
случай, че финансовият 
ресурс по проекта позво-
лява, се одобряват всички 
кандидати, които отгова-
рят на изискванията. Спи-
съкът с одобрените  се 
оповестява на интернет 
страницата на Община 
Видин в едномесечен срок 
от изтичане на крайния 
срок за кандидатстване“ 
– каза Тодорова. С оглед 
защита на личните данни, 
списъкът включва само 
регистрационния номер 
на заявлението за канди-
датстване. 

С пълния запис на 
п р е с к о н ф е р е н ц и я т а 
може да се запознаете 
тук https://www.facebook.
c o m / o b s h t i n a v i d i n /
videos/188595702941960

Подмяната на уреди-
те, използващи дърва и 
въглища с алтернативни 
екологични източници на 
отопление, която ще се 
осъществи по проекта, 
цели да се подобри ка-
чеството на въздуха, кой-
то дишаме и да се защити 
здравето на жителите. 

Кметът на Видин и посланикът на Китай са обсъдили възможностите 
за икономическо и културно сътрудничество

Във Видин от 15 април до 15 май се подават заявления за 
подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво
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нимавам с малки набеля-
зано в кампанията цели и 
задачки, вместо да гадая 
какво ще се случи. Нужно 
бе коректно подготвяне на 
документите, за да може 
МС да разгледа и одобри 
искането за отпускане на 
финансовата помощ. Не 
беше нужно да убежда-
вам дълго премиера Бой-
ко Борисов. Той винаги е 
показвал отношение към 
християнската вяра”, ко-
ментира Росица Кирова, 
която не скри радостта си 
от добрата вест, дошла в 
седмиците преди големия 
християнски празник Ве-
ликден. 

Още преди на-
чалото на предиз-
борната кампания 
Росица Кирова е 
провеждала срещи с 
Видинския митропо-
лит Даниил и са тър-
сени възможности 
за осъществяване 
на необходимите 
ремонтни дейности. 
От Митрополията 

са оформили официал-
но искане до премиера и 
МС, съпроводено с пред-
варителна КСС за необ-
ходимите реставрационни 
дейности. Росица Кирова 
поема личен ангажимент, 
че спасяването на храма 
ще е един от приоритети-
те, по които започва неза-
бавно работа. 

Финансовата помощ 
идва след години на оч-
акване за спасяването на 
втория по големина храм у 
нас. Поради конструктивни 
нарушения на вътрешните 
куполи на „Св. великомъ-
ченик Димитър Солунски“ 
и опасност от срутване, 
от 2012 г. е ограничен дос-
тъпът на богомолци и по-

Идеята е на художник 
дизайнера Юлия Матеева, 
съпруга на новия видински 
депутат и областен коор-
динатор на ГЕРБ Алексан-
дър Матеев. „Проектът е 
заимстван от други евро-
пейски градове за внасяне 
на артистичност, живопис-
ност  и повече настроение 
сред зеленото богатство 
на дунавския ни град”, 
обясни Матеева. 

От ПП ГЕРБ са оси-
гурили флагчета с обща 

дължина от 2000 метра. 
Предстои поставянето им 
и в друг район на града 
преди големия християн-
ски празник Възкресение 
Христово.

Това е втората, но не и 
последна, идея за украса 
и декорация на красивия 
Видин от членове и сим-
патизанти на най-голяма-
та партия у нас. Наскоро 
„звездно” небе от близо 
500 крушки грейна в друг 
централен район на града 
– ул. „Витоша”. 

Планират се промени в организацията на „Синята зона“ във Видин 

Видинският митрополит Даниил благодари на премиера 
Борисов с думите: „Кураж и политическа отговорност”

По идея на ГЕРБ: 

Цветни флагчета „оживяха” 
в паркова алея на Видин

сетители до определени 
зони. Мащабният ремонт 
обаче е непосилен за Ви-
динска митрополия. Въ-
преки статута си на недви-
жима културна ценност от 
национално значение, 
храмът не попада сред 
допустимите бенефици-
енти по програмите за 
безвъзмездна финансова 
помощ. 

С думи на благодар-
ност към правителството 
на ГЕРБ, премиера Бойко 

Борисов и народния пред-
ставител Росица Кирова се 
обърна Негово Високопре-
освещенство Видинският 
митрополит Даниил, който 
даде изявление пред ме-
диите: „Слава Богу и вели-
ка благодарност. Сегашно-
то правителство и лично 
министър-председателят 
не малко направиха не 
само за православните 
храмове в страната ни. 
Това показва отношение 
към вярата и православ-

ната църква. Вярвам, че 
един ден българските 
граждани и данъкопла-
тците ще са благодарни за 
тези решения. Г-н Борисов 
има и куража, и политиче-
ската ангажираност, както 

и отговорност за взема-
нето на такива решения 
– към опазване на нашето 
наследство. Днешното ре-
шение е велика радост за 
нас, за Видин”.

заскобяване и вдигане с „паяк“ на авто-
мобили-нарушители предвижда новата 
регулация в „Синята зона“ във видин

След приемането на 
новата наредба за орга-
низация на движението 
в община Видин на ав-
томобилите, паркирани 
в „Синята зона“ без да 
е заплатена дължимата 
за това такса, ще бъдат 
поставяни скоби. В този 
случай на предното стък-
ло на автомобила ще 
бъде поставяно уведом-
ление до собственика 

какъв е редът, за да бъде 
освободено блокираното 
возило. 

След изтичането на 
времетраенето на „Синя-
та зона“, ако дължимата 
такса все още не е запла-
тена, следва съставяне 
на акт, а автомобилът се 
вдига с „паяк“ и се пре-
мества на определен със 
заповед на кмета на об-
щината паркинг.

Планират се промени 
в организацията на „Си-
нята зона“ във Видин. 
Това стана ясно на про-
веденото обществено 
обсъждане на Проект на 
Наредба за организация 
на движението на терито-
рията на Община Видин 
и Генерален план за ор-
ганизация на движението 
в град Видин. Заместник-
кметът по устройство на 
територията и развитие 
на инфраструктурата Све-
тослав Скорчев запозна 
присъстващите граждани 
и представители на меди-
ите с основните акценти 
в двата нормативни доку-
мента.

„За да спазим изис-
кванията на Наредба №1 
от 17 януари 2001 г. за 
организиране на движе-
нието и с оглед необходи-
мостта от синхронизира-
не на законодателството, 
са актуализирани както 
Генералният план, така 
и Наредбата. Основните 
промени са свързани с 
реорганизация на „Синя-
та зона“, като тя отразява 
всички постъпили жалби, 
сигнали и предложения от 
граждани по отношение 
на сега действащата на-
редба“, подчерта замест-
ник-кметът. Той обобщи, 
че значително се нама-
лява броят паркоместа 
в „Синята зона“, като в 
нея се включва зоната от 
ул. „Лом“ до централния 
пазар, но се изключват 
ул. „Широка“, ул. „Найчо 
Цанов“ и др. „Още една 
новост е осигуряването 
на достъп до Крайдунав-
ския парк на ползватели 
на търговски обекти, като 
техният престой ще бъде 
ограничен и ще се осъ-
ществява в определен 
час на денонощието“, по-

сочи Скорчев.
повече паркоместа 

за хора с увреждания
и допълни, че пред-

лаганата нова наредба 
отразява също така изис-
кванията за осигуряване 
на достъпна среда, като 
за целта със 125% се уве-
личават местата, пред-
назначени за паркиране 
на хора с увреждания. 
Предвидени са и буфер-
ни паркинги около зоната 
за платено паркиране – 
те са в близост до хотел 
„Ровно“, до ж.п. гарата и 
до бившата поликлиника 
и там гражданите ще мо-
гат да паркират свободно 
без да бъдат таксувани. 
Помислено е и за хора-
та, живеещи в райони в 

обхвата на „Синята зона“, 
като на тях ще им бъдат 
издавани стикери, за да 
могат да паркират в бли-
зост до домовете си без 
да трябва да заплащат. 
Наредбата, подложена 
на обсъждане, създава 
законова възможност за 
поставяне на скоби на 
автомобили, паркирани в 
„Синята зона“ без да е за-
платена дължимата такса 
(виж карето).

заскобяване и вди-
гане с „паяк“ на авто-
мо б и л и - н а ру ш и т е л и 
предвижда новата регу-
лация в „Синята зона“ 
във видин

След приемането на 
новата наредба за орга-
низация на движението 

в община Видин на ав-
томобилите, паркирани 
в „Синята зона“ без да 
е заплатена дължима-
та за това такса, ще бъ-
дат поставяни скоби. В 
този случай на предното 
стъкло на автомобила ще 
бъде поставяно уведом-
ление до собственика 
какъв е редът, за да бъде 
освободено блокираното 
возило. 

След изтичането на 
времетраенето на „Синя-
та зона“, ако дължимата 
такса все още не е запла-
тена, следва съставяне 
на акт, а автомобилът се 
вдига с „паяк“ и се пре-
мества на определен със 
заповед на кмета на об-
щината паркинг.

Във връзка с новия 
Генерален план за ор-
ганизация на движени-
ето, Светослав Скорчев 
обясни, че по проекта са 
постъпили три предложе-
ния от граждани, които 
не предвиждат драстични 
промени, а единствено 
регулиране. „Те ще бъдат 
разгледани на заседание 
на Общинската комисия 
по безопасност на дви-
жението и в случай, че 
бъдат одобрени и са в 
съответствие със зако-
нодателството, ще бъдат 
предприети действия за 
тяхното изпълнение“, 
уточни той.

По време на обсъж-
дането бяха изказани 
препоръки по отношение 
на създадената организа-
ция за спиране в „Синята 
зона“ на хора с уврежда-
ния. Заместник-кметът 
увери, че те ще бъдат 
взети предвид и ще се 
търси най-оптималното 
решение, така че наисти-
на да се осигури достъп-
на среда. 
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Няма нарушения при разполагането на ледената пързалка във Видин

Победната серия на юношите на „Видабаскет“ продължава

Нови стенописи в храм „Свети Дух“ в 
Монтана разказват за Възкресението

Фонд за европеЙСко подпомагане на наЙ- нуждаеЩиТе Се лица
агенциЯ за Социално подпомагане

операТивна програма за Храни и/или 
оСновно маТериално подпомагане

На 26.03.2021г.  Кметът на общи-
на Ново село – инж.Георги Стоенелов  
сключи договор с Агенция за социално 
подпомагане за реализация на проект 
„3-1 - Топъл обяд в условия на пан-
демията от COVID-19 в община Ново 
село”. Проектът е със срок на изпъл-
нение от  04.02.2021г. - 27.04.2021г. с 
обща стойност 17 226,00 лева.

Главна цел на проекта е намалява-
не на броя на живеещите в бедност в 
община Ново село чрез осигуряване на 
храна за хората, засегнати в най-висо-
ка степен от пандемията COVID-19 и 
последиците от нея. 

По проекта е  осигурено подпомага-
не на 100 лица, които в ситуация на из-
вънредно положение са в затруднение 
да осигурят сами прехраната си.  Обя-
дът се предоставя в петте съставни 
села на общината, през работни дни за 
периода от 04.02.2021 г. до 27.04.2021 
г. включително. 

Специфичните цели на проекта 
са:

- Приготвяне и доставка на топъл 
обяд за уязвими граждани, които по-
ради бедност и продължителна соци-
ална изолация, в условията на криза, 
произтичаща от разпространението на 
COVID-19 са в затруднение да осигу-
рят сами прехраната си.

- Допълване и разширяване на на-
ционалните мерки за преодоляване на 
последиците от кризата с фокус върху 
най- нуждаещите се лица.

Проектът се осъществява по  про-
цедура: BG05FMOP001-5.001 „3.1 
- Топъл обяд в условия на пандемия-
та от COVID-19“  и  се финансира от 
Фонда за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица по Оператив-
на програма за храни и/или основно 
материално подпомагане 2014-2020, 
в резултат от инициативата на Евро-
пейската комисия за  преодоляване на 
последствията от кризата чрез механи-
зма REACT-EU.

общинска администрация 
ново село

монТана

На предстоящите голе-
ми великденски празници 
храм “Свети Дух” в Мон-
тана ще посрещне вярва-
щите с нови стенописи. 
Сцената от Слизането на 
Христос в Ада е завърше-
на и може да бъде видяна 
високо отляво над цър-
ковния иконостас. Сти-
листиката на стенописа 
се доближава най-много 
до този в църквата „Све-
та София“ в Истанбул. В 
центъра на композицията 
е Христос, който „смер-
тию смерт поправ“ счупва 
портите адови и протяга 
ръце към двамата праро-
дители Адам и Ева. Те са 
сред първите, спасени от 
човешкия род. Сред пер-
сонажите са старозавет-
ни патриарси, пророци и 

царе – Мойсей, Давид, Со-
ломон, Йоан Предтеча.

Христовата победа 
над Ада, освобождението 
на Адам и оправданието 
на старозаветния човек 
е основна тема в Бого-
служението на празника. 
Мракът на Ада е осветен 

от светлината на неговата 
богочовешка слава. Това 
е светлината на идващото 
Възкресение. Под вратата 
в черната пропаст се виж-
да фигурата на княза на 
мрака – Сатаната. Силата 
на Ада е разрушена и ве-
ригите са скъсани. 

В момента в храм 
„Свети Дух“ в Монтана се 
изпълнява втория етап на 
изографисване. Изобра-
женията на светците и 
библейските сцени са за-
вършени върху северната 
стена, в момента се рабо-
ти по южната. По проект 
Община Монтана инвести-
ра за миналата и през тази 
година общо 500 хиляди 
лева за изрисуването на 
стенописите на най-голя-
мата си църква.

Юношите на „Видаба-
скет” записаха нови две 
победи в държавния шам-

пионат на страната. На 11 
април в Спортна зала „Фе-
стивална” командата на 

старши треньора Николай 
Колев се наложи последо-
вателно над „Ботев 2012” 

Враца с 61:40 и над тима 
на „Миньор 2015” Перник с 
64:40 точки. 

Видинските юноши 
вече имат 12 точки актив 
– 6 победи от 6 изиграни 
срещи са еднолично на 
върха в класирането на 
силния регион „Рила”. С 
най-голям принос за убе-
дителния успех днес бе 

капитанът на „Видабаскет“ 
Константин Георгиев, кой-
то стана топ реализатор 
за своя тим на турнира и 
хвърли много усилия както 
в защита, така и в орга-
низацията на играта. Тре-
ньорът Колев отличи игра-
та на всички свои момчета 
и ги поздрави за колектив-
ния дух и себераздаване-

то на паркета.
Победите в зала „Фе-

стивална” извоюваха: Кон-
стантин Георгиев, Теодор 
Тодоров, Калоян Иванов, 
Ради Георгиев, Никола 
Емилов, Теодор Витанов, 
Марио Валентинов, Ве-
нелин Мичев, Цветомир 
Стрезов, Алекс Папикян и 
Калоян Димитров.

Няма установени наруше-
ния при разполагането на леде-
ната пързалка във Видин. Това 
заявиха от местната админи-
страция в прессъобщение, раз-
пространено до медиите.

В него се посочва: „През 
изминалата зима за първи път 
във Видин пързалка с естест-
вен лед в продължение на че-
тири месеца радваше жителите 
и гостите на нашия град. Още 
с поставянето на съоръжение-
то обаче срещу Община Видин 
започнаха атаки и злонамере-
ни твърдения за нередности, в 
опит да се очернят усилията на 
общинското ръководство да на-
прави подарък най-вече за де-
цата и младежите, осигурявайки 

им възможност да се забавля-
ват, при това при спазване на 
всички епидемични мерки. За 
съжаление, част от непрестан-
ните атаки дойдоха от бивши и 
настоящи общински съветници, 
както и от хора, заемали високи 
позиции в местната общинска 
власт. От самото начало на тази 
негативна кампания Община 
Видин заявяваше, че са спазе-
ни всички законови изисквания 
при разполагането на ледената 
пързалка, което в крайна смет-
ка се и доказа.

Във връзка с подаваните 
постоянни сигнали към всички 
възможни институции, се из-
вършиха проверки, при които 
не бяха открити нарушения от 

страна на общинската админи-
страция. Това е заключението и 
на Управляващия орган (УО) на 
Оперативна програма „Региони 
в растеж“. Преценката на про-
веряващите е, че не е устано-
вено Общината да е извършила 
нарушенията, за които се твър-
ди в подадения към тях сигнал 
от общински съветник, както се 
посочва в полученото на 12 ап-
рил писмо от Деница Николова, 
ръководител на Управляващия 
орган. Заключението е, че „не 
е констатирано генериране на 
приходи от Община Видин, не-
законосъобразно разполагане 
на съоръженията, нарушаване 
на настилката на площада и 
съответно компрометиране на 

резултатите и устойчивостта 
на проекта по ОПРР, в резултат 
от разполагането на ледената 
пързалка на площад „Бдинци“. 

Припомняме, че поставяне-
то на зимния атракцион бе в из-
пълнение на поет от кмета д-р 
Цветан Ценков ангажимент към 
видинските граждани. Съоръ-
жението се превърна в най-го-
лямата атракция за жителите и 
гостите на града ни през зимни-
те месеци. Въпреки възникна-
лите форсмажорни обстоятел-
ства и наложените ограничения 
във връзка с епидемичната 
обстановка, за целия период 
около 10 000 души използваха 
ледената пързалка“.
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става възможно след 
като на две заседания 
на ружинския Общински 
съвет бяха взети реше-
ния за учредяване на 
право на строеж в полза 
на „Уърлд енерджи“ АД 
за изграждане на фото-
волтаичните мощности 
върху шест терена-об-
щинска собственост, на-
миращи се в Дреновец, 
Плешивец, Ружинци и 
Бело поле. „Става въ-
прос за имоти – дворове 
на общински сгради, кои-
то в по-голямата част не 
се използват. Изключе-
ние е единствено Кмет-
ството в село Плешивец, 
но там фотоволтаичните 
панели ще бъдат поста-
вени или в единия край, 
където няма да пречат, 
или на покривното прос-
транство. Другите сгради 
не се използват в мо-
мента – бивши училища, 
детски градини и т.н. Ще 

се изградят малки 30-
киловатови централи, 
които ще произвеждат 
ток от слънчева енергия. 
Произведената електро-
енергия ще се продава 
на ЧЕЗ“, каза за вестник 
„НИЕ“ кметът на общи-
на Ружинци Александър 
Александров.

Той обясни, че преки-
те приходи, които Общи-
ната ще получи идват от 
издаването на разреши-
телно за строеж, но има и 
непреки ползи. „Предви-
дено е инвеститорът, на 
който учредяваме право 
на строеж, да експлоати-
ра мощностите 20 годи-
ни, след което те стават 
общинска собственост. 
Освен това фирмата по-
ема задължение да из-
гради видеонаблюдение, 
с което ще се повиши и 
сигурността в съответ-
ните имоти. При самото 
изграждане също ще е 
необходима и някаква 
работна ръка, която да 

помага при монта-
жа, а след това и за 
поддръжка. Според 
мен това са неща, 
които са полезни и 
наистина носят кос-
вени ползи“, обясни 
Александров.

Кметът на об-
щина Ружинци 
даде разяснения и 
във връзка с друго 
предложение, което 
ружинският общин-
ски съвет гласува 
на предходното си 
заседание – мест-
ният парламент 

даде съгласие за ре-
култивиране чрез депо-
ниране на земни маси на 
поземлени имоти, които 
са общинска собстве-
ност. Александров пояс-
ни, че това е свързано 
с един процес, който съ-
пътства изграждането на 
всеки пътен инфраструк-
турен проект, в случая на 
магистралата, за което 
са необходими различ-
ни инертни материали. 
„Там, от където минава 
самото трасе, хумусни-
ят слой ще се изземе и 
ще се складира на депо. 
От други терени пък е 
предвидено да се доби-
ят инертните материа-
ли, които ще служат като 
основа. След като този 
материал бъде добит, се 
преминава към рекулти-
вацията, което означа-
ва след като са иззели 
нещо, да върнат друго. 
В случая връщат там из-
зетия хумусен слой“, по-
сочи Александров. Той 

Климатици вече ще отопляват музейните 
сбирки в две читалища в Ружинска община

Стотици дръвчета засадиха на територията 
на община Ружинци в Седмицата на гората

Малки фотоволтаични мощности ще изгради частен инвеститор в Ружинска община

През последните ня-
колко години един от 
приоритетите на ръко-
водството на община 
Ружинци е подобрява-
не на условията в чи-
талищата в населените 
места. Благодарение на 
предприеманите в тази 
насока последователни 
стъпки бяха извършени 
редица ремонти на сгра-
дите, в които се помеща-
ват тези значими култур-
ни средища. Дейностите 
в подкрепа на читалища-
та продължават. Преди 

дни бяха монтирани по 2 
климатика и на вторите 
етажи в музейните по-
мещения на НЧ „Христо 
Ботев-1898“ – Ружинци и 
НЧ „Хр. Ботев-1926“ – с. 
Дреновец. „С поставяне 
на климатиците подси-
гуряваме и подходяща 
температура както през 
зимата, така и през лято-
то за музейните ни екс-
позиции в двете читали-
ща. Поставихме и един 
климатик в сградата на 
Кметство Бело поле“, 
обясни кметът на общи-

на Ружинци Александър 
Александров. 

Припомняме, че тази 
година читалище „Хрис-
то Ботев“ в Дреновец 
и пространството око-
ло него ще променят 
коренно своя облик. С 
Постановление на Ми-
нистерски съвет Община 
Ружинци получи 500 000 
лв. целева субсидия за 
ремонт на сградата на 
културното средище и 
на площада пред него. 
Ще бъде извършено са-
ниране на сградата, ще 
се предприемат необ-
ходимите дейности за 
спиране на течовете от 
покрива, ще се смени 
дограмата. Така след 
като през последните 
няколко години, включи-
телно и през 2020 г., от 
общинския бюджет бяха 
заделяни средства за 
ремонти на помещения-
та, с отпуснатите от дър-
жавата пари сградата ще 
бъде основно ремонти-
рана и отвън.

допълни, че тра-
сето на бъдещият 
път минава в зна-
чителната си част 
през земеделски 
земи. „Тази плодо-
родна земя, този 
чернозем ще бъде 
транспортиран до 
терените, за кои-
то споменах и ще 
бъде заравнен, в 
резултат на кое-
то ще се получи 
плодородна нива. 
Така в бъдеще 
тези терени ще са 
привлекателни и 
за земеделците, ко-
ито досега нямаха инте-
рес да ги наемат, защото 
по начало това са земи 
много ниска категория, 

почвата е предимно пя-
сък и камъни и там нищо 
не вирее“, обясни кметът 
на община Ружинци.

Общинските съветни-

ци приеха също цените, 
които земеделците ще 
заплащат за ползване на 
имоти „полски пътища“.

В Седмицата на гора-
та в община Ружинци за-
садиха стотици фиданки, 
предоставени безвъз-
мездно от „Гората.бг“. 
Залесени бяха следните 
дървета: конски кестен 
– 100 бр., Бял бор- 600, 
червен дъб- 100 бр., бре-
за- 50 бр., зимен дъб- 50 
бр. , бук – 100 бр. акация- 
500 бр. , ясен- 100 бр., 
липа-200 бр., слива-200 
бр. и смърч-100 бр. 

„Включихме се за по-
редна година в инициа-
тивата им, която има за 
цел да се засаждат нови 
дървета и гори в Бълга-
рия. Искаме общината 
ни да бъде по-зелена, 
по-чиста, по-красива и с 
по-чист въздух. В кампа-
нията се включиха всич-
ки кметства, доброволци 
и ученици. Раздадохме 
дървета и на граждани, 
които пожелаха сами да 
си ги засадят и грижат за 
тях“, каза кметът на об-
щина Ружинци Алексан-
дър Александров. 
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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

бр. 15 понеделник -  неделя  19 - 25 април 2021 г.

оБЯва
на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от змСма, чл.14, ал. 2 от зоС, чл. 2, т. 4 и чл. 49, чл. 61 и 
следващите от наредба №16 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на територията на община кула и в изпълнение на решение № 138 от 30.03.2021г. на 
обС-кула и заповед № рд-18-72/15.04.2021г. на кмета на община кула

о Б Я в Я в а
1. процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на позем-

лени имоти-ниви, частна общинска собственост, както следва:
№    Идентификатор  Землище Вид собственост Местност  НТП Кат. Площ/кв.м.
1    15415.132.14 с. Големаново Община Кула  Умни дол  нива 3 199906
2     15415.19.42 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Средния връх  нива 3 3200
3     15415.26.50 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Въглищарника нива 3 3937
4     15415.32.24 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Равнището  нива 3 15414
5     15415.33.4 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Равнището  нива 3 10707
6     15415.34.3 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Равнището  нива 3 178425
7     15415.35.26 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Равнището  нива 3 4969
8     15415.38.23 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Равнището  нива 3 2001
9     15415.40.13 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Въглищарника нива 3 4102
10     15415.42.24 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Въглищарника нива 3 13277
11     15415.61.1 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Равнището  нива 3 1000
12     15415.61.21 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Равнището  нива 3 3001
13     15415.61.22 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Равнището  нива 3 9003
14     15415.85.23 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Равнището  нива 3 1135
15     15415.86.16 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Джуглата  нива 3 9963
16     15415.87.25 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Джуглата  нива 3 2001
17     15415.88.11 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Джуглата  нива 3 3001
18     15415.88.12 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Джуглата  нива 3 4599
19     15415.90.18 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Джуглата  нива 3 3001
20     15415.90.19 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Джуглата  нива 3 82377
21     15415.91.24 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Корията  нива 3 2393
22     15415.92.18 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Корията  нива 3 1117
23     15415.94.35 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Корията  нива 3 34010
24     15415.94.36 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Корията  нива 3 3001
25     15415.94.37 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Корията  нива 3 23599
26     15415.96.6 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Корията  нива 3 4001
27     15415.96.28 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Корията  нива 3 3803
28     15415.97.42 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Корията  нива 3 1000
29     15415.97.45 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Корията  нива 3 9850
30     15415.98.49 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Корията  нива 3 6273
31     15415.99.27 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Корията  нива 3 8200
32     15415.104.5 с. Големаново чл. 19 от ЗСПЗЗ Джуглата  нива 3 6002
33     15415.104.21                с. Големаново чл. 19 от ЗСПЗЗ Джуглата  нива 3 14190
34     15415.112.28 с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Пилат  нива 4 1530
35     15415.130.190  с. Големаново чл. 19 от ЗСПЗЗ Равнището  нива 4 7310
36     15415.133.37  с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Умни дол  нива 3 102724
37     15415.140.41  с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Умни дол  нива 3 3001
38     15415.140.42  с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Умни дол  нива 3 9403
39     15415.147.35  с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Дрънковица  нива 3 3610
40     15415.150.16   с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Райков соват  нива 3 3077
41     15415.150.28  с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Райков соват  нива 3 4671
42     15415.151.10  с. Големаново чл. 19 от ЗСПЗЗ Дрънковица  нива 3 5001
43     15415.151.69  с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Дрънковица  нива 3 89693
44     15415.157.48  с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Дрънковица  нива 3 33347
45     15415.160.6 с. Големаново чл. 19 от ЗСПЗЗ Гърбовец  нива 3 15003
46     15415.183.14  с. Големаново чл. 19 от ЗСПЗЗ Корията  нива 3 4101
47     15415.183.19  с. Големаново  чл. 19 от ЗСПЗЗ Корията  нива 3 3001
48     32439.10.10 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Урушко  нива 3 6002
49     32439.12.3 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Урушко  нива 3 5061
50     32439.16.2 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Урушко  нива 5 5559
51     32439.18.10 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Урушко  нива 5 1082
52     32439.18.30 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Урушко  нива 5 528
53     32439.20.20 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Урушко  нива 5 4798
54     32439.20.21 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Урушко  нива 5 10002
55     32439.20.22 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Урушко  нива 5 6002
56     32439.21.10 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Урушко  нива 5 3984

57     32439.23.10 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Урушко  нива 5 5001
58     32439.27.10 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Средния връх  нива 5 3501
59     32439.27.23 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Средния връх  нива 5 1484
60     32439.50.57 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Осенака  нива 3 14289
61     32439.50.60 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Осенака  нива 3 573
62     32439.50.61 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Осенака  нива 3 3259
63     32439.59.31 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Краварника  нива 2 1500
64     32439.67.33 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Стаменовото  ива 2 1409
65     32439.76.4 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Осенака  нива 2 375
66     32439.84.2 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Караджовица  нива 3 5809
67     32439.85.9 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Караджовица  нива 3 810
68     32439.86.3 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Караджовица  нива 3 4155
69     32439.88.15 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Караджовица  нива 5 3901
70     32439.89.14 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Караджовица  нива 3 4001
71     32439.93.7 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Осенака  нива 3 7128
72     32439.99.16 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Осенака  нива 3 9003
73     32439.103.17  с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Бачията  нива 3 5208
74     32439.103.20  с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Бачията  нива 3 14002
75     32439.104.9 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Осенака  нива 3 10227
76     32439.106.8 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Осенака  нива 2 11837
77     32439.109.5 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Осенака  нива 3 2141
78     32439.113.24 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Бачията  нива 3 8000
79     32439.113.33 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Бачията  нива 3 29858
80     32439.114.10 с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Бачията  нива 3 110096
81     32439.128.14  с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Чуката  нива 3 2356
82     32439.131.18  с. Извор махала чл. 19 от ЗСПЗЗ Стаменовото  нива 3 797
83     40525.171.3 гр. Кула Община Кула  Дери магаре  нива 9 16603
84     40525.172.2 гр. Кула Община Кула  Дери магаре  нива 9 19127
85     40525.172.3 гр. Кула Община Кула  Дери магаре  нива 9 20331
86     40525.173.7 гр. Кула Община Кула  Дери магаре  нива 9 14243

2.вид на процедурата, начална тръжна цена, депозит за имотите по т.1:
2.1.Публичен търг с тайно наддаване
2.2. Начална тръжна цена е в размер на 0,040 лв. за един кв.м за 1/една/ стопанска година; 
2.3.Депозитът за участие е в размер на 10% от началната тръжна цена за имота/имотите.
2.4.Депозитната вноска се внася преди провеждане на търга по сметка на Община Кула: IBAN на по-

лучателя- ВG94 CREX 9260 3315815500, BIC на банката на получателя-CREXBGSF, вид плащане 445600 
при “ТОКУДА БАНК“ – ИРМ Кула.

3.време и начин за оглед на имотите: всеки работен ден  до 16:00ч. на 19.05.2021г.
4. начин на плащане на цената - достигнатата на търга цена за съответния имот се заплаща както 

следва: по банков път срещу издадена фактура.
5. утвърждавам тръжната документация и определям цена в размер на 25,00 лв. без ДДС за 

комплект, включващ:
-предложение за участие в търга;
-ценово предложение;
-декларации по образец;
-проектодоговор;
6. Тръжната документация може да бъде купена от Център за административно обслужване в 

Община Кула, гр.Кула, ул. “Възраждане” № 38 до 16:00ч. на 19.05.2021г., след заплащане на цената по т. 
5 на касата на Общината.

7. крайният срок за подаване на заявленията за участие, ведно с документите, посочени в т. 5 от 
настоящата, се подават до 16:00ч. на 19.05.2021г. в деловодството на Община Кула.

8. до участие в търга се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и 
внесли депозитната вноска до 16:00ч. на 19.05.2021г.

9. Търгът ще се проведе на 20.05.2021г. от 10:00ч. в Заседателната зала на Община Кула. 
10. Спечелилият търга за наем ще сключи договор за срок до 6 (шест) стопански години, считано 

от стопанската 2021–2022 година до 2026 – 2027 година включително, като същия ще влезе в сила, след 
изтичане на стопанската 2020– 2021 година, считано от 01.10.2021 год.

11. Спечелилият процедурата участник следва да внесе предварително дължимата наемна цена 
за първата стопанска година преди подписване на договора за наем.

допълнителна информация: 0938/3 2020, вътр. 280.
Заповедите по обявяването на търговете са поставени в рекламното табло в сградата 

на Община Кула и интернет страницата на общината.
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изданието не носи отговорност за достоверността на подадените за публикуване обяви

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

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

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

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

Хонорари се изплащат само за поръчани материали.

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

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

newsprint@mail.bg

издател: “ние Савова” еоод

На основание Решение № 194 от 23.03.2021 г. на Общински съвет – Ру-
жинци и Заповед № 261/ 14.04.2021 г. на Кмета на община Ружинци ОБЯ-
ВЯВА на 07.05.2021 г. от 09:00 часа в Заседателната зала в сградата на 
община Ружинци публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем 
на недвижим имот при следните условия:    

1. отдаване под наем на част от недвижим имот общинска собственост, 
за поставяне на един брой машина хладилен автомат-напитки в сградата на 
физкултурен стадион /Спортен комплекс Дреновец/ в с.Дреновец,  с площ от 
2,00 кв.м.        

2. начална тръжна цена /месечен наем/ за поставяне на 1 бр. машина хла-
дилен автомат-напитки е 20 лв., и включва разходи за ел. енергия на машина-
та.

3. Срока на договора за наем е 1 /една/ година.
4. Стъпка за наддаване – 5 % от началната тръжна цена.
5. депозит за участие -10 % от началната тръжна цена на имота и се внася 

по банков път.
6. Тръжната документация се получава в сградата на Общинска админи-

страция Ружинци срещу внесена сума в размер на 5 лв. на касата на община-
та.

7. оглед на обекта да се извършва всеки присъствен ден до 16,30 ч. на 
05.05.2021 г., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

8. крайния срок за подаване на заявления за участие в търга е 16,30 ч. на 
05.05.2021 г.

за справки и информация тел. 09324 / 22-83, Община Ружинци.

Фирма за изделия от полимер бетон 
търси да назначи общи работници. 

заплащането е обвързано с 
постигнатите резултати – 

от 650 лв. до 1500 лв. бруто.
Телефон за контакти: 

0899 090 565 – г-н ангелов

продава 
имоТи

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

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

продавам тристаен 
апартамент с гараж, в ж.к. 
„Бонония“, ет. 3; тел.: 094/ 
600 399, 0887 381 855

продавам апарта-
мент в нова кооперация, 
на шпакловка и замазка; 
тел.: 0878 864 985, 0899 
864 954

продавам тухлен 
апартамент на ул. „Ле-
нин“ във Видин, 102 кв. м, 
с четири тераси, таванска 
- 18 кв. м, цена 50 000 лв.; 
тел.: 0882 096 555

продавам двустаен 
тухлен апартамент в ж.к. 
„Г. Бенковски“, ет. 1, до 
крепостта „Баба Вида“, 
обзаведен, ПВЦ догра-
ма, ламинат, цена 43 000; 
тел.: 0898 633 302

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

продавам във Ви-
дин къщи и апартаменти 
и парцели в Западна и 
Южна промишлена зона; 
тел.: 0888 622 789

продавам двустайни 
тухлени апартаменти, в 
ж.к. „Съединение“ и на ул. 
„Дунавска“, ремонтирани 
и обзаведени; тел.: 094/ 
600 399, 0887 381 855

продавам двустаен 
панелен апартамент в 
ж.к. „Петко Каравелов“, в 
много добро състояние; 
тел.: 0878 864 985, 0899 
864 954

продавам масивна 
едноетажна къща, с жи-
лищна площ около 75 кв. 

м, находяща се в цен-
тралната част на гр. Ви-
дин, с дворно място 375 
кв. м; тел.: 0877 151 848, 
0876 808 296

продавам двор-
но място 480 кв. м в кв. 
„Акджамия“, на главна 
улица, с проект за строеж 
на къща, цена 22 000 лв.; 
тел.: 0898 633 302

продавам /Заменям 
парцел, 521 кв. м, ж.к. 
“Крум Бъчваров”, без по-
средник; тел.: 0876 099 
585

продавам изгодно го-
ляма тухлена гарсониера 
в ж.к. “Химик”, 50 кв. м; 
тел.: 0888 259 935

продавам самосто-
ятелна къща в идеален 
център, след основен ре-
монт, с прилежащо двор-
но място 250 кв. м (озеле-
нено); тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

продавам дворно 
място 1200 кв. м, със ста-
ра къща и кладенец, в гр. 
Дунавци; тел.: 0888 629 
601

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

продавам двустаен 
панелен апартамент с 
разширение, 76 кв.м, ет. 
4, 41 000 лв. и двустаен 
тухлен апартамент в ж.к. 
„Васил Левски“, 60 кв.м, 
ет. 11, цена 30 000 лв.; 
тел.: 0898 633 302

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

продавам втори етаж 
лот къща, 90 кв.м, с двор, 
отделен вход, в центъра; 
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 земедел-
ска земя в землището на 
село Раброво, 7.5 дка, 
трета категория, обработ-
ваема, цена 1000 лева; 
тел.: 0897 942 438

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

продавам двустаен 
тухлен апартамент, с га-
раж, в идеален център 
и тристаен тухлен, ет. 
1 (висок), до площада; 
тел.: 0878 864 985, 0899 
864 954

продавам тристаен 
тухлен апартамент, в ж.к. 
„Бонония“, ет. 4, 52 000 
лв.; тел.: 094/ 600 399, 
0887 381 855

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

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

купува имоТи 

купувам обработва-
ема земеделска земя и 
дялове от ниви в общи-
на Видин, Брегово, Ново 
село, Грамада, Кула, Ди-
мово, Макреш, Ружин-
ци, Бойница. Помощ при 
изготвяне на документи. 
Безплатни правни съве-
ти. Заплащане веднага; 
тел.: 0878 864 985, 0899 
864 954

купувам промишлен/
търговски или друг вид 
имот в град Видин, със 
сграда и двор, за пред-
почитане на изплащане 
с първоначална вноска; 
тел.: 0893 502 430

купувам селски къщи 
в област Видин; тел.: 094/ 
600 481, 0899 823 840 

дава под наем 

давам под наем офи-
си и магазини във Видин; 
тел.: 0888 622 789

давам под наем дву-
стаен обзаведен апарта-
мент в частна къща, на 
втория етаж, на ул. „Об-
щинска“ №12, град Видин, 
с/у гимназията; тел.: 0894 
884 259; 0884 969 637

давам под наем хале-
та; тел.: 0888 677 866

ТЪрСи под наем 

Търся самостоятелна 
къща под наем, гарсони-
ера или двустаен; тел.: 
0899 484 805

разни продажБи 

продавам ново дам-
ско колело, цена 250 лв.; 
тел.: 0896 343 122

продавам дърводел-
ски машини – банциг, аб-
рихт, дърводелски инвен-
тар; тел.: 0882 096 555

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

продавам банциг и 
борапарат; тел.: 0884 850 

159

разни купува

купувам книги и ста-
ри предмети; тел.: 0883 
201 013

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

раБоТа

Търся втора жена за 
гледане на възрастна 
жена в град Галатина, 
Италия (на тока на боту-
ша); тел.: 0893 583 899

Търся жена за сед-
мично почистване на жи-
лище; 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-ремонт-
ни дейности, боядисване, 
преградни стени, фаянс, 
ламинат, ВиК инсталации; 
тел.: 0898 674 203, 0889 
128 424, 0896 332 063

авТомоБили, 
ЧаСТи

купувам мотори Сим-
сон MZ и други; тел.: 0883 
201 013

СелСкоСТоп. 
ТеХника

продавам трактор 
ЮМЗ, косачка Е302, ба-
лирачка, сеносъбирач, 
чизел и плуг; тел.: 0895 
617 043
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сова разгледаха гостува-
щата фотодокументална 
изложба „Възкресение на 
свободата“. Експозиция-
та беше представена на 6 
април – датата, на която 
преди 143 години Видин е 
освободен, а Иззет паша 
предава ключовете на гра-
да.

Съществуват неразру-

шими връзки между Бълга-
рия и народите, чиито во-
ини са оставили костите си 
по нашите земи по време 
на Освободителната война 
от 1877 – 1878 година, за-
яви кметът, разглеждайки 
показаните документи и 
снимки. „Тази изложба е до-
казателство, че почитаме 
светлите исторически дати 
и помним и сме благодарни 

на тези, които са ни помог-
нали в този труден за дър-
жавата ни момент“, заяви 
д-р Цветан Ценков. 

Изложбата е показател-
на и с това, че е резултат 
от съвместните усилия на 
българските, руските, ру-
мънските и хърватските ар-
хиви, отбеляза началникът 
на видинския архив Свет-
лана Кръстева. „Направе-
на е за 140-годишнината от 
Освобождението, но ето, 
във Видин дойде на 143-
ата годишнина и е все така 
актуална. А най-хубавото 
е, че с обединените усилия 
на архивните институции 
на няколко държави по-
казваме документи, които 
досега не са били пред-
ставяни пред българска 
публика“, обясни Кръстева. 

Симфониетата и братя Аргирови 
ще зарадват видинската публика 

Видинска ученичка с медал от 
международен конкурс за рисунка

Кметът на Видин: Трябва да познаваме и тачим историята на нашия град 

Симфониета Видин 
кани видинската публика 
на концерт на 20 април, в 
който на видинска сцена 
ще гостуват двама певци, 
които не се нуждаят от 
представяне. Знаменито-
то дуо братя Аргирови ще 
зарадват почитателите си 
с изпълнения на своите 

„златни“ хитове. На дири-
гентското място застава 
младата звезда - маестро 
Димитър Косев, чийто са и 
аранжиментите за симфо-
ничен оркестър.

В програмата ще чуе-
те още: музика от Лерой 
Андерсън, Евгений Дога, 
Дмитрий Шостакович.

Симфониета Видин 
ви очаква в Драматичен 
театър "Вида", на 20-ти 
април, вторник, от 19:00 
ч. Концертът се провеж-
да при капацитет от 30%. 
Предварително може да 
закупите билети от МОЛ – 
Видин и Симфониета Ви-
дин - ул. "Градинска" №4.

Деветокласничката 
Виктория Станкова от ви-
динската природо-мате-
матическа гимназия „Ек-
зарх Антим I“ е спечелила 
трето място на Междуна-
родния конкурс за фото-
графия и рисунка, посве-
тен на Световния ден на 
водата 22 март. Ученич-
ката, която е мотивирана 
да участва в надпревара-
та от учителя по биология 
и здравно образование 
Цецка Асенова, е завою-
вала бронзовия медал в 
категория „Рисунка“.

Целта на междуна-
родния конкурс е да се 
развие таланта, въобра-
жението и уменията на 
младите творци, а също 
така да ги накара да ос-
мислят значението на 
водата за живота на на-
шата планета. Темата на 
конкурса задават от ООН 
и всяка година разглеж-
да различен аспект от 
водния ресурс. За 2021 
година е ценността на во-
дата. Тази тема включва 
екологичните, социални-
те и културните ценнос-

ти, които хората 
поставят върху во-
дата. Целта е да 
се разбере как хо-
рата оценяват во-
дата - независимо 
дали е икономи-
ческа, социална, 
културна или по 
друг начин - как тя 
играе роля в тех-
ния живот. 

Виктория по 
много оригинален 
начин чрез сво-
ята рисунка се е 
опитала да ни по-
каже, че водата е 
живот, но в също-
то време ни кара 
и да се замислим 
върху пагубните 
последствия от 

неразумната човешка 
дейност. Именно това 
послание, изразено чрез 
цветни боички върху бял 
лист хартия, е въздейст-
вало на компетентното 
жури за високата оценка, 
довела до престижната 
награда на талантливото 
видинско момиче.

Интересната и изклю-
чително полезна надпре-
вара се организира от 
Общински младежки дом 
- Русе и ВиК ООД- Русе.

Тя разказа, че в изложбата 
са включени документи, 
снимки и гравю-
ри, представя-
щи воюващите 
страни, хода на 
военните дейст-
вия, живота по 
време на вой-
ната и нейния 
заключителен 
етап – подпис-
ването на Сан 
Стефанския и 
на Берлинския 
мирен договор. 

По време на 
посещението си 
в Държавен ар-
хив – Видин д-р 
Ценков сподели 
със Светлана 
Кръстева идеята си във 
Видин да бъде направена 
Алея на славата. Там па-
метни плочи с надписи да 
„разказват“ за видни исто-
рически личности от нашия 
край – герои от въстанията 
и войните, революционе-
ри, будители, дали своя 
значим принос както за 
своето родно място, така 
и за Родината. „Тази Алея 
на славата ще покаже, че 
ние тачим историята. За 
съжаление, не познаваме 

достатъчно до-
бре историята 
на нашия град, 
затова трябва 
да припомним 
на днешни-
те видинчани 
какви славни 
личности е дал 
Видин, за да се 
гордеят“, споде-
ли видинският 
кмет. 

Началникът 
на видинския 
архив привет-
ства подобна 
и н и ц и а т и в а . 

„През 1938 година Видин-

ската община решава в на-
чалото на Крайдунавския 
парк, в района на театъра 
да се постави паметник на 
Георги Сава Раковски. Иде-
ята тогава е да се направи 
една алея с паметници на 
възрожденци и герои, която 
да започва именно от този 
бюст-паметник, но това 
така и не се осъществява“, 
разказа Светлана Кръсте-
ва, като увери, че видин-
ският архив ще съдейства 
с необходимата докумен-
тална информация, за да 
се осъществи най-после 
това хубаво намерение.


