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Представиха работен идеен 
архитектурен проект на Синагогата 

Бойко Борисов: 
2023 г. ще завършим пътя 

Видин – Ботевград 

ЧеСТиТ 3 марТ, БЪлгари!
На днешния ден 

отбелязваме 143-
годишнина от Ос-
вобождението на 
България от осман-
ско робство. Днес 
се прекланяме пред 
всички знайни и не-
знайни герои, които се жертваха в името на Родина-
та, и които допринесоха за нейната свобода.

Днес повече от 
всякога сме длъжни 
да милеем и обича-
ме своята история, 
никога да не забра-
вяме храброто дело 
на всички онези не-
преклонни духом 
българи, които от-

дадоха живота си в името на една по-висша кауза. 
Нека на този ден, с високо вдигната глава, да поче-
тем Отечеството си.
Нека съхраним и предадем порива 

за свободна България!

пп герБ – видин

Уважаеми 
жители на 

Община Видин,

Сърцата на 
всички българи 

днес са изпълнени 
с неизмерима гордост и пре-
клонение пред героите, които 
самоотвержено браниха свободата на Отечеството 
ни. Честваме 143 години от легендарните събития, 
които свалят оковите на петвековното османско 
робство и отварят пред България нов път на разви-

тие. Не забравя-
ме, че в името 
на тази свещена 
свобода загиват 
хиляди - българ-
ски опълченци, 
руски, румънски, 
финландски во-
ини. Нека поло-

жим цветя пред 
паметните знаци, издигнати в тяхна чест по цяла-
та българска земя! Защото безсмъртното им дело 
променя историята. Те са пример, че обединената 
енергия в полза на хуманността и прогреса винаги е 
по-доброто решение за човечеството.

Пожелавам Ви да посрещнете Националния 
празник 3 март с надеждата, че заедно можем 
да преодолеем предизвикателствата, да бъ-
дем силни в трудните времена и винаги да па-
зим паметта за величието на нашите предци! 
Бъдете здрави, сплотени и обичайте родния 
си дом и родната си страна!

Честит 
празник!

д-р Цветан Ценков
кмет на община видин

По повод национално-
то честване на Освобож-
дението на България – 3 
март, областният упра-

вител Момчил Станков поздравя-
ва гражданите на област Видин с 
празнично приветствие. В него се 
казва:

Уважаеми жители на 
област Видин,

 поздравявам ви по случай 
националния празник на република 

България – 3 март. 
Преди 143 годи-

ни, с подписването 
на Санстефанския 
мирен договор, Бъл-
гария получава сво-
ята свобода! Този 
акт поставя начало-
то на Третата бъл-
гарска държава и 

показва, че всички усилия и борби за съхраняване-
то на българската вяра, език и култура, не са били 
напразни. Именно затова, Националният празник 
на Република България е ден, в който отдаваме по-
чит към всички знайни и незнайни воини, които със 
своята саможертва извоюваха свободата! 

Днес, повече от всякога имаме нужда да си при-
помним, че единни и с общи усилия, можем да се 
справим с всяко изпитание. Нека водени от нацио-
налното ни самочувствие, ежедневно да доказваме 
с делата си, че сме достойни за свободна Бълга-
рия.

Честит празник! 
С уважение, 

момЧил СТанков
областен управител на област видин

Уважаеми жители 
на община Видин,

Броени дни остават 
до Националния празник 
на България 3 март. Дата, 
на която почитаме подви-
га на знайните и незнайни 

герои, отдали живота си в името на 
свободата. Но този ден ни напомня 
също така, че имаме дълг към идните 
поколения – да съхраним ценностите на демокрацията и 
свободата, да обичаме своя род и Родината и да работим 

безкористно за тях.
Трябва да помним, 

че от всички нас зависи 
каква община ще заве-
щаем на нашите деца 
и внуци. Моята мечта е 
да създадем условията, 
така че те да израснат 
щастливи тук, а по-къс-
но и да намерят про-

фесионална реализация и да създадат семейства. И това 
ще се случи – ще го постигнем всички ние, хората, които 
милеем за Видин!

Честит празник!
генади велков

председател на обС – видин

Скъпи видинлии, 
Скъпи жители на 

област Видин,
В навечерието сме на 3 

март – Националния праз-
ник на България. Отново на 
този ден ще сведем глави в 

знак на признателност към подвига и саможертвата на ге-
роичните ни предци, благодарение на които днес живеем 

в свободна държава. Но 
този празник ни напомня, 
че свободата е ценност, 
която трябва да бъде 
бранена всеки ден чрез 
изборите, които всеки от 
нас прави, защото „дела 
трябват, а не думи“. 

и нека не само на 
тази дата си спомняме 

за силния дух на българите, но винаги да го носим в 
себе си и да помним историята на България и на род-
ния видински край! 

Честит национален празник!
димитър велков

председател на обС и на облС на БСп – видин 

През миналата сед-
мица в Община Видин 
бе представен работният 
идеен архитектурен про-
ект на Синагогата. Това 
стана на проведена ра-
ботна среща в Община 
Видин с представители на 
изпълнителя на договора 
за инженеринг по проект 
„Реставрация и адаптация 
на Синагога – Видин в ту-
ристически обект „Култу-
рен център „Жул Паскин“ 
– ДЗЗД „Паскен 2020“. На 
нея присъстваха кметът на 
Община Видин д-р Цветан 
Ценков, заместник-кметът 
по европейски политики и 
инвестиции Десислава То-
дорова, изпълнителният 
директор на Регионалния 
фонд за градско развитие 
Мартин Заимов, пред-
ставители на еврейската 

общност във 
Видин, както и 
екипът за упра-
вление на про-
екта, ръководи-
тел на който е 
архитект Ангел 
Недялков.

П р ез е н т а -
ция на работния 
проект пред-
стави архитект 
Драгомир Йо-
сифов от ДЗЗД 
„Паскен 2020“, 
който подчерта, 
че е свърше-
на изключител-
но много работа, като са 
прегледани и голям обем 
снимков материал и ар-
хивни документи. Стреме-
жът е Синагогата да бъде 
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възстановена до макси-
мална степен в автентич-
ния й облик. В тази връзка 
той благодари на Община 
Видин, в лицето на кмета 
д-р Ценков, за оказваното 
пълно съдействие.

Архитект Йосифов 
обясни, че различните ар-
хитектурни елементи ще 
бъдат изпълнени с мате-
риали, пресъздаващи ори-
гиналната визия, но съще-
временно достатъчно леки, 
така че да не се натоварва 
ненужно конструкцията на 
сградата. И допълни, че 
проектът е съобразен с 
всички изисквания на за-
конодателството, в това 
число за осигуряване на 
достъпна среда. Той изчер-
пателно отговори на зада-

дените въпроси, 
като все пак на-
помни, че става 
въпрос за идейна 
фаза и предстои 
разработване на 
инвестиционен 
проект, който ще 
е много по-детай-
лен. Съгласно ус-
ловията на склю-
чения договор, 
срокът за това е 
до 60 дни и е за-
почнал да тече от 
2 февруари.

След края на 
представянето архитект 
Ангел Недялков отбеляза, 
че идейният проект напъл-
но покрива изискванията в 
заданието. Своето задо-
волство от видяното изра-
зиха и представителите на 
еврейската общност.

Кметът на Община Ви-
дин също коментира, че е 
впечатлен от презентаци-
ята и изрази удовлетво-
рението си от сериозното 
отношение на експертите. 
И припомни, че пред ДЗЗД 
„Паскен 2020“ стои изклю-
чително отговорна задача, 

защото крайната цел е 
реставрираната и адапти-
рана в Културен център 
„Жул Паскин“ видинска 
Синагога да стане турис-
тически обект не само от 
местно, но и от национал-
но значение.  

общинска пресслужба

Представиха работен идеен 
архитектурен проект на Синагогата 

Бюджет 2021 на Община Видин – амбициозен, новаторски и изпълним

Най-важният документ 
на Община Видин – бю-
джетът за 2021 година, бе 
приет с мнозинство на ре-
довното заседание на Об-
щинския съвет на 26 фев-
руари. „Против“ гласуваха 
5, а „въздържал се“ – 2 
общински съветници. Об-
щият размер на бюджета 
е 52 714 498 лв., което 
е с около 10 000 000 лв. 
повече от миналогодиш-
ния. Той е и най-големият, 
който досега Общината е 
имала. Приходите с дър-
жавен характер са 33 950 
879 лв., а приходите с об-
щински характер – 18 763 
618 лв. 

Кметът д-р Цветан 
Ценков заяви по време на 
заседанието, че най-ва-
жното в бюджета са ново-
стите, които се въвеждат. 
Той каза, че за първи път 
в България се дава глът-
ка въздух на населените 
места. Те ще разполагат 
със самостоятелни сред-
ства, които възлизат общо 
на повече от 700 000 лв. 
За първи път в бюджета 
за 2021 година се пред-
виждат средства за ре-
монт на всички сгради на 
детски градини и техните 
филиали. Новото също е, 
че са планирани средства 
за извършване на архео-
логически разкопки в кв. 
„Калето“. Във фокуса на 

вниманието са и всички 
общински предприятия. 
Чистотата, озеленяване-
то, благоустрояването, 
социалната политика, раз-
витието на културата, с 
акцент върху провеждане-
то на редица фестивали, 
туризма и спорта остават 
приоритетни в работата 
на Общината. Пари ще 
има за основни ремонти 
на сгради на кметства, за 
асфалтиране на улици, за 
благоустрояване, за под-
мяна на уличното освет-
ление с енергоспестява-
що в десетки селища.

Преди заседанието 
беше внесена доклад-
на като допълнение към 
предложението за прие-
мане на бюджета. Причи-
ната е, че по банковата 
сметка на Общината са 
постъпили средства в 
размер на 667 941 лв. по 
2 трансфера от РИОСВ 
– Монтана. В резултат на 
това списъкът за капита-
лови разходи беше до-
пълнен и първоначално 
предложеният размер на 
бюджета бе увеличен.

Д-р Ценков подчерта, 
че с приемането на бю-
джета се поставят и ос-
новни акценти, свързани 
с реформиране на Об-
щината по отношение на 
събираемостта на задъл-
женията и увеличаване на 

приходите от Регионално-
то депо за битови отпадъ-
ци чрез реорганизация. 
„Най-късно до септември 
екипът на Общината ще 
подготви необходимите 
документи с цел да канди-
датстваме, може би през 
Фонда на фондовете, 
фонда за градско разви-
тие, ще видим как, за да 
направим задължително 
сепарираща инсталация и 
термично компостиране, с 
цел да се намалят обемът 
и количеството депонира-
ни отпадъци“ – каза кме-
тът. В момента таксата 
към РИОСВ – Монтана на 
тон отпадъци е 82 лв., а 
през 2022 ще бъде 95 лв., 
както и през всяка след-
ваща година. Ако се взе-
мат мерки, таксата може 
да бъде намалена с около 
30 лв. на тон.

Със заложените сред-
ства в бюджета ще старти-
ра асфалтиране на улици, 
ремонт на общински сгра-
ди, изграждане на детски 
и спортни площадки, бла-
гоустрояване на гробищни 
паркове и др. – общо над 
100 обекта. Тази година 
започва и изграждането 
на нов туристически про-
дукт, което ще допринесе 
за увеличаването на при-
ходите.

Д-р Ценков определи 
като важен акцент поста-
вянето на дневен ред на 
обществен дебат за да-
нъчната политика. В ос-
новна задача се превръ-
ща вече привличането на 
инвестиции и разкриване-
то на работни места. 

По време на заседани-
ето бе гласувано и вклю-
ченото в дневния ред на 
предложение за прекра-
тяване на процедура по 
финансово оздравява-
не. Припомняме, че през 
2016 г. Община Видин бе 

включена в списъка на 
общините, които не са фи-
нансово стабилни и за тях 
бе въведен оздравителен 
план. „Тази точка е най-
важната, защото тя касае 
финансовата стабилност 
на Общината. Към 31.12. 
2019 г. Община Видин не 
е погасила последната си 
вноска от 830 000 лв. от 
отпуснат временен без-
лихвен заем за целите на 
Плана за финансово оз-
дравяване. В началото на 
2020 г. същата е удържана 
от Министерството на фи-
нансите от трансфера за 
капиталовите разходи. И 
вече към 31.12.2020 г. Об-
щина Видин не попада в 
обхвата на разпоредбите 
по чл.130, ал. 1 от Закона 
за публичните финанси“ 
– каза видинският кмет. 
Причината за прекратява-
не на процедурата е, че се 
спазват фискалните пра-
вила; наличните към края 
на годината задължения 
по разходи по бюджета не 
надвишават 15 на сто от 
средногодишния размер 
на отчетените разходи за 
последните 4 години и съ-
щите са в размер само на 
8 %; наличните към края 
на годината поети ангажи-
менти за разходи по бю-
джета не надвишават 50 
на сто от средногодишния 
размер; просрочените за-
дължения не надвишават 
5 на сто. Според д-р Цен-
ков това ясно показва как 
през последната година 
работи заместник-кметът 
по бюджета и финансите 
и целият ресор: „Аз като 
кмет твърдя, че моите ко-
леги от бюджет и финанси 
и останалата администра-
ция се потрудиха доста 
Община Видин да влезе в 
много сериозна финансо-
ва стабилност“.

Във Видин започна изпълнението на 
четири проекта по ОП „Региони в растеж“

През следващите две 
години по проекти на Об-
щина Видин ще бъде из-
пълнен последният етап 
от ремонта на пешеход-
ната зона, ще се изградят 
социални жилища, ще 
бъдат санирани на блоко-
ве и ще бъде подобрена 
енергийната ефективност 
на сградата на общинска-
та администрация. Стар-
та на изпълнението на 
четирите проекта, които 
се финансират по Опера-
тивна програма „ Региони 
в растеж, бе обявено на 
пресконференции през 
миналата седмица. 

До юни 2023 година 
трябва да е приключило 
изпълнението на четвър-
тия, последен етап от 
реконструкцията на цен-
тралната пешеходна зона 
в град Видин. Участъкът, 
който ще се ремонтира, 
е от Младежкия дом до 
Спортна зала „Фестивал-
на“ – зона, по протежение 
на която са концентрира-
ни сгради с важни адми-
нистративни и обществе-
ни функции, с което ще се 
подобри обликът на град-
ската територия. Стой-
ността на предвидените 
дейности е малко над 1 
300 000 лв.  

Социални жилища за 
над 2 млн. лв. ще бъдат 
изградени във Видин през 
следващите две години 
по друг от проектите.  „Из-
граждане на социални 
жилища в град Видин“ е 
проект, който ще осигу-
ри съвременна социал-
на инфраструктура чрез 
изграждане на домове, в 
които да бъдат настанени 
хора в неравностойно и 
уязвимо положение. При-
лежащите пространства 
ще бъдат рехабилитирани 
и ще се изгради достъпна 
среда за лицата с увреж-
дания. Общата стойност 
на проекта е в размер на 
2 016 827,01 лв. (100 % 
безвъзмездна финансова 
помощ), а периодът на из-
пълнение – от 23.10.2020 
г. до 23.04.2023 г.

Третият представен 
проект предвижда въвеж-
дане на мерки за енер-
гийна ефективност в 13 
многофамилни жилищни 
сгради. Включените обек-
ти са ж.к. „Христо Ботев“, 
блок № 10; ж.к. „Химик“, 
блок №29, вход А и Б; ул. 

„Хаджи Димитър“ №24; 
ж.к. „Плиска“, блок №1, 
вход А и вход Б; ул. „Гра-
динска“ №1А; ж.к. „Георги 
Бенковски“, блок 2, вход 
А и вход Б; ул. "Цар Иван 
Срацимир" № 6; ул. „Цар 
Асен I“ № 25, вход А и Б; 
ул. „Сан Стефано“ №3; 
ж.к. „Петко Каравелов“ 
№3; ул. „Патриарх Евти-
мий“ №1, вход А и Б; ул. 
„Княз Борис I“ №11, вход 
А и Б; ж.к. „Георги Бенков-
ски“ №4, вход А и Б. 

В резултат за 389 жи-
тели на град Видин ще се 
създадат по-добри усло-
вия за живот, отговарящи 
на съвременните изисква-
ния. Проектът е на обща 
стойност 3 332 493,62 лв., 
от които 2 832 619,58 лв. 
европейско финансиране 
и 499 874,04 лв. - нацио-
нално съфинансиране от 
държавния бюджет на Ре-
публика България. Пери-
одът на изпълнение е от 
11.12.2020 г. до 11.06.2023 
г. Обществената поръчка 
за избор на изпълнител 
вече е обявена и ако няма 
обжалвания, се очаква 
дейностите, заложени по 
проекта, да стартират в 
началото на лятото.

През следващите две 
години ще бъде ремонти-
рана и сградата на Общи-
на Видин. В рамките на 
проект „Подобряване на 
енергийната ефективност 
в общински администра-
тивни сгради” ще бъдат 
изпълнени мерки за по-
вишаване на енергийната 
ефективност на админи-
стративната сграда на 
Общината, както и мерки, 
свързани с подобряване 
достъпа на хора с увреж-
дания и други, предвиде-
ни в техническия паспорт. 
В момента сградата на ад-
министрацията е в лошо 
техническо състояние. Тя 
е построена през 1970 го-
дина и оттогава основни 
ремонти не са правени.

Проектът е на обща 
стойност 3 399 692,22 лв., 
от които 2 874 502,65 лв. 
европейско финансиране 
от ЕФРР, 507 265,17 лв. на-
ционално съфинансиране 
от държавния бюджет на 
Република България и 17 
924,40 лв. - съфинансира-
не от общинския бюджет. 
Периодът на изпълне-
ние е  от 27.01.2021 г. до 
27.07.2023 г.
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Борисов обяви официално първия водач в листа на ГЕРБ

Бойко Борисов: 2023 г. ще завършим пътя Видин – Ботевград 

Работи се по цялото близо 30 км трасе от пътя между Видин и п. в. „Макреш"
Изграждането на участъка от път I-1 между Видин и п. в. „Макреш“ навлиза в 
следващ етап и вече се работи по цялата дължина на отсечката от 29,6 км.

При неочаквана ин-
спекция на трасето Ви-
дин – Монтана, премиер-
ът Борисов демонстрира 
желанието да работи със 

силни, доказали се лица 
от гражданското общество 
по неговата любима тема 
– строителство на пътища 
и инфраструктура.

И то не къде да е, а в 
Северозападна България. 
На инспекцията с него бяха 
министърът на МРРБ Петя 
Аврамова, зам.-министър 
Николай Нанков и Росица 
Кирова, председател на 
гражданско обединение 
„Единни за промяна”, ини-
циирало протестите за ма-
гистрален път до Видин.

Именно към нея се 
обърна Бойко Борисов, 
припомняйки горчивото 
кафе през септември, ко-
ето двамата изпиха във 
Видин, при първата ин-
спекция на друг участък 
от същото трасе. Там, на 
онова прословуто кафе, 
започна разговора за вто-
рия етап от подготовката 
на процедурите за из-
граждането на тунел под 
Петрохан. И същото кафе 
стана пък причина за от-
страняване на Кирова от 

партията на Слави Трифо-
нов.

„Затова пък ние сме го-
тови да те сложим за во-
дач на наша листа, за да 
контролираш през следва-
щите две години (докато 
бъде изграден пътя – б.р.) 
от парламента това, което 
правят”, заяви Бойко Бо-
рисов. При инспекцията 
премиерът със задовол-
ство се обърна към г-жа 
Кирова: „Ето, видно ли е 
вече, че ние изпълняваме 
ангажимента си към граж-
даните на Видин и Севе-
розапада?!”.

Борисов подчерта, че 
пътят се строи, участъкът 
е подготвен и трасиран, 
осигурено е финансира-
не, парите са преведени 
още през месец май м.г., 
а самите процедури, които 
понякога отнемат година и 
половина за довършване, 

във Видин са успели да ги 
приключат за 3-4 месеца.

„Когато са ангажирани 
граждани и институции 
така се получава – нещата 
се случват. И не смятам, 
че трябва да спираме до-
тук. Нашият ангажимент 
по контрола върху проце-
дурите и строителството 

остава, докато официално 
не бъде открит новоизгра-
деният път между Видин и 
Ботевград. Същото се от-
нася и за проекта за тунел 
под Петрохан. Разбира се, 
не очаквам да е лесно, 
но това е пътят и така се 
работи”, допълни Росица 
Кирова.

„Работи се по абсо-
лютно цялото трасе на 
пътя Видин-Ботевград, 
каквото сме обещали на 
хората, го изпълняваме“. 
Това заяви министър-
председателят и лидер 
на ГЕРБ Бойко Борисов, 
който се увери на място 
в напредъка на строител-
ството на приоритетния 
проект Видин – Ботевг-
рад в участъка на пътен 
възел „Бела“ и на трасе-
то между Видин и пътен 
възел „Макреш“.

„От опит знам, че щом 
влязат багерите и започ-
нат да работят, година и 
половина след това пътят 
е готов“, каза премиерът 
Борисов, докато бе на 
трасето на пътен възел 
„Бела“. Министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Петя 
Аврамова информира 
премиера за извършва-
щите се подготвителни 
дейности по изгражда-
нето на пътя в участъка. 
Когато той бъде завър-

шен, ще има магистра-
лен габарит, аварийни 
ленти и по две платна за 
движение в посока.

Близо 30 километра 
е трасето между Видин 
и пътен възел „Макреш“. 
Изграждането му навли-
за в следващ етап и вече 
се работи по цялата дъл-
жина на отсечката, като 
участъкът трябва да е 
готов в края на 2023 г.

Напредва работа-
та и в 33-километровия 
участък между Мездра 

и Ботевград, докладва 
министър Аврамова на 
премиера Борисов. С ця-
лостната модернизация 
на трасето от Дунав мост 
2 до Ботевград ще се 
осигури бърза и удобна 
връзка между автомаги-
стралите „Хемус“, „Тра-
кия“ и „Струма“. С реа-
лизирането на проекта 
транзитният трафик ще 
бъде изведен от населе-
ните места, с което ще 
се повиши безопасност-
та на движение и ще се 

ограничи вредното въз-
действие на шума и за-
мърсяването на околна-
та среда от интензивния 
тежкотоварен трафик.

Министър-председа-
телят Борисов отбеляза 
също, че изграждането 
на тунел под прохода 
Петрохан ще бъде вклю-
чено като български про-
ект по инициативата „Три 
морета“, тъй като лини-
ята Юг-Север се оказа 
най-натовареният път 
за излизане от Азия към 

Европа. Премиерът Бо-
рисов акцентира, че по 
подобни важни проекти и 
като пътя Видин-Ботевг-
рад, и за прохода Петро-
хан, България работи ак-
тивно.

В Димово министър-
председателят Борисов 
отбеляза, че ще продъл-
жи подобряването на ин-
фраструктурата в града 
и региона, а правител-
ството ще продължи да 
подкрепя общината как-
то досега.

Модернизацията на 
трасето между Видин – 
п. в. „Макреш“ стартира 
през октомври 2019 г. По 
договор участъкът тряб-
ва да е готов в края на 
2023 г. Трасето на пътя 
следва съществуващия 
обходен път на Видин, 
който ще бъде рекон-
струиран и разширен – 
ще бъде с две ленти за 
движение в посока, зеле-
на ивица и банкети. След 
това ще преминава по 
нов терен. Новият учас-
тък ще бъде с магистра-

лен габарит – с две лен-
ти за движение в посока, 
аварийна лента, разде-
лителна ивица, водещи 
ивици и банкети. Връз-
ката със съществуващи-
те пътища и населените 
места в региона ще се 
осъществява чрез пътни 
възли - п. в. „Видин“ при 
обходния път на града, 
п. в. „Дунавци“ при пре-
сичането с третокласния 
път Дунавци – Синаговци 
и п. в. „Кула“ за връзка с 
пътя Кула – Страцимиро-
во – гара Страцимирово. 

Ще бъдат изграде-
ни подлези, над-
лези, 2 моста над 
реките Делийска и 
Войнишка, 3 виа-
дукта, селскосто-
пански подлези 
и надлези, пло-
щадка за отдих 
с електричество, 
водоснабдяване 
и пречиствател-
но съоръжение. 
Предвидена е ре-
конструкция на 
електропроводи, 
водопроводна и 

канализационна мрежа, 
телефонни и оптични ка-
бели и ландшафтно оф-
ормяне. При 15-ти кило-
метър от двете страни на 
пътя ще има площадка 
за отдих, която ще бъде 
с ток, вода и пречиства-
телно съоръжение.

Изпълнител на учас-
тъка от Видин до пътен 
възел „Макреш“ е „Се-
верозапад Лот 1" ДЗЗД, 
в което участват: „Нивел 
строй“ ЕООД, „ПСТ Груп“ 
ЕАД, „Пътинженеринг 

–М“ АД, „ПСТ Видин“ 
ЕООД и „ПСТ София“ 
ЕООД. Строителният 
надзор се осъществява 
от ДЗЗД „Бонония Кон-
султ 2020“. В обедине-
нието са: „Рутекс“ ООД 
и „Проес Консулторес“ 
АД. Авторският надзор 
осъществява ДЗЗД „Виа 
План Бурда“, в което са: 
„Виаплан“ ЕООД и „Илия 
Бурда“ ЕООД.

Напредва работата и 
в 33 км участък между 
Мездра и Ботевград. В 
участъка от път I-1 Ме-
здра – Лютидол е готово 

едното платно на ниво 
„биндер“ и от средата на 
декември м. г. трафикът 
в отсечката се осъщест-
вява двупосочно по него 
с временна организация 
и временна пътна мар-
кировка. Строителни-
те работи продължават 
паралелно в съседното 
платно, както и по целия 
километраж на обекта.

Направлението Ви-
дин – Ботевград е прио-
ритетен проект в инвес-
тиционната програма на 
АПИ и МРРБ, тъй като с 
цялостното хомогенизи-

ране и модернизация на 
трасето от Дунав мост 
2 ще се осигури бърза и 
удобна връзка между ав-
томагистралите „Хемус“, 
„Тракия“ и „Струма“. С 
изпълнението на проекта 
транзитният трафик ще 
бъде изведен от населе-
ните места, с което ще 
се повиши безопасност-
та на движение и ще се 
ограничи вредното въз-
действие на шума и за-
мърсяването на околна-
та среда от интензивния 
тежкотоварен трафик.
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Община Кула ще изпълнява бюджет от над 8,1 млн. лв. през 2021 година

Кметът на Ружинци Александър Александров: През 2021 г. в общината ще кипи бурна строителна дейност

Близо 8 113 000 лв. е бю-
джетът на Община Кула за 
2021 година. Той бе приет на 
проведеното през миналата 
седмица заседание на мест-
ния парламент в Кула – „за“ 
гласуваха седем общински 
съветници, четирима се въз-
държаха. Кметът на Кула 
Владимир Владимиров раз-
каза за вестник „НИЕ“ какво 
предвижда бюджет 2021, в 
който са включени почти 4 
220 000 лв. средства за ка-
питалови разходи.

В частта делегирани 
от държавата дейности за-
вишението в сравнение с 

миналата година е в 
размер на общо око-
ло 750 000 лв. – една 
от причините за това 
е повишението на 
заплатите в образо-
ванието, здравеопаз-
ването, общинска-
та администрация. 
Ръст на средствата 
има във всички пера, 
включително при 
размера общата из-
равнителна субсидия 
– с 85 000 лв. повече, 
целевата субсидия за 

зимно почистване – с 
6000 лв. повече, целевите 
средства за капиталови раз-
ходи – с 50 000 лв. повече. 

„Винаги до дебати и 
спорове довежда разпре-
делението на средствата в 
местните дейности. Но ва-
жно е да обърна внимание, 
че, съобразявайки се с фи-
нансовите възможности на 
Общината, продължаваме 
да отделяме средства, за 
важните социални полити-
ки. И тази година се задели-
ха средства за клубовете на 
пенсионера. Продължава и 
финансовата подкрепа за 

семейни двойки с репро-
дуктивни проблеми – вече 
за трета поредна година. 
Осигурени са средства за 
помощ за родители на пър-
вокласници – на тях Общи-
ната дава 150 лв. За ново-
родени също се осигурява 
еднокатна помощ в размер 
също на 150 лв. Бяха гла-
сувани средства и за два 
футболни клуба – „Кула 04“ 
и „Пластик“ – Старопатица. 
Осигурени са средствата за 
празника на град Кула който 
отбелязваме на 19 август“, 
каза кметът Владимиров.

Няма промяна по отно-
шение размера на местни-
те данъци и такси, както и 
таксата за посещение на 
детската градина, подчер-
та кметът на Кула. „Много 
електронни услуги вече 
предоставя Общината на 
гражданите – около 170 раз-
лични услуги, които хората 
могат да използват, без да 
е необходимо да идват на 
място“, обясни той. 

Владимиров предста-
ви и капиталовите разходи 
за 2021 година, които са 
на общ размер близо 4 220 

000 лв. Там са включени 
средствата за довършване 
на два европейски проекти, 
започнати през миналата 
година – рекултивацията на 
старото сметище за битови 
отпадъци и ремонт на пет 
улици в град Кула. Отделно 
са предвидени средства за 
рехабилитация на още пет 
улици в града. Предстои 
да се направи и ремонт на 
покривите на читалищата в 
селата Старопатица и Топо-
ловец. 

В капиталовите разходи 
са включени и получените 
в края на миналата година 
1 млн. лв. с Постановление 
на Министерски съвет. С тях 
ще бъде направен ремонт 
в двора на Детска градина 
„Звънче“ в град Кула, както 
и на двора и спортната пло-
щадка на Средно училище 
„Васил Левски“, където ще 
има игрища за хандбал, во-
лейбол, баскетбол. „Ще се 
изгради осветление, ще се 
подмени оградата и настил-
ката – и на спортното игри-
ще, и на плочника, който е 
пред училището“, обясни 
кметът на Кула, като допъл-

ни, че плановете са тези ре-
монти да станат през лятото, 
когато децата са във вакан-
ция. Той припомни, че с част 
от средствата от целевата 
субсидия сградата на закри-
тия през 2015 година дом за 
деца с умствени увреждания 
ще бъде преустроен в два 
центъра от семеен тип за 
лица с психически заболява-
ния. Владимиров обяви, че 
вече е обявена обществена-
та поръчка за закупване на 
багер за нуждите на БКС – 
Кула. Предвижда се да бъде 
закупен и специализиран 
автомобил и контейнери за 
строителни отпадъци – тази 
обществена поръчка също 
е пусната. През тази годи-
на ще бъде ремонтиран и 
мост в село Старопатица. 
„В капиталовите разходи 
са предвидени средства за 
фонтана, който е на площа-
да на град Кула – съоръже-
нието е амортизирано и той 
трябва да бъде подменен. 
Водим преговори с Община 
Видин – преди два-три ме-
сеца в социалните мрежи 
се разгоря дискусия, част 
от кулските граждани по-

искаха скулптурната група 
„Три сестри“, която беше 
демонтирана при ремонта 
на централната пешеходна 
зона на град Видин да бъде 
предоставена на Кула. Иде-
ята е тази скулптурна група 
да бъде в центъра на новия 
фонтан, който ще проекти-
раме и трябва да изградим 
до края на годината“, съоб-
щи кметът. 

Продължава и работата 
по проекта за изграждане на 
спортна зала в град Кула. В 
тази връзка Владимир Вла-
димиров припомни, че пан-
демичната ситуация през 
миналата година доведе до 
забавяне при изработване-
то на техническия проект, 
но той вече е готов и в мо-
мента тече съгласуването 
му с ЧЕЗ, ВиК и пожарната 
служба. Предстои обявява-
не на обществена поръчка 
за избор на изпълнител на 
строителните дейности, 
като кметът на Кула изрази 
надежда, че няма да се стиг-
не до забавяне заради об-
жалвания и реалното строи-
телство ще може да започне 
през лятото.

„НИЕ“: Г-н Алексан-
дров, Общинският съ-
вет в Ружинци гласува 
бюджета на Общината 
за 2021 година. Как мина 
гласуването?

александър алек-
сандров: Бюджетът беше 
приет с 11 гласа „за“ от 11 
присъстващи общински 
съветници. Нямаше сери-
озни дебати. Това може 
би се дължи на факта, че 
говорим за един рекорден 
бюджет – около 16 750 
000 лв. е целият бюджет. 
Тук влизат над 10 млн. лв. 
капиталови разходи, което 
включва 5,8 млн. лв. за из-
граждане на водопроводна 
мрежа в селата Ружинци и 
Бело поле; над 1,2 млн. лв. 
за асфалтиране на улици; 
над 400 000 лв. средства, 
които трябва да разплатим 
по проекта за изграждане 
на паркове в три от насе-
лените места; над 110 000 
лв. е финансирането за из-
граждане на спортни пло-
щадки в училищата в Бело 
поло и Ружинци – всичко 
това е финансиране от 
Програмата за развитие на 
селските райони. Към тези 
средства добавяме 500 000 

лв. за ремонт на чита-
лището в Дреновец и 
900 хил. лв. за улици 
в населените места 
– това са средствата, 
отпуснати с Постано-
вление на Министер-
ския съвет в края на 
миналата година и 
т.н. Като цяло бюдже-
тът за 2021 година е 
с близо 1 600 000 лв. 
по-голям от миналого-
дишния. 

Отделно от това 
сме заделили и наши сред-
ства – около 20 000 лв., за 
изграждане на кътове за 
отдих и за подобряване на 
вече съществуващи такива. 
С още два проекта сме кан-
дидатствали пред ПУДООС 
по Националната програма 
„За чиста околна среда“ – с 
финансиране от нея мина-
лата година направихме 
кът за отдих в село Тополо-
вец, тази година кандидат-
стваме с проекти за Ружин-
ци и Бело поле. Проектите 
са много хубави – единият 
предвижда създаване на 
велоалея за каране на ро-
лери и велосипеди в един 
пустеещ към момента об-
щински терен. 

Тук е моментът да съоб-
щя една новина – на 1 март 
стартира реконструкцията 
на водопровода в Ружинци 
и Бело поле. Строители-
те ще работят паралелно 
и в двете населени места 
и се надяват, ако всичко е 
наред, да приключат обек-
та за три-четири месеца. 
Целта е преди началото на 
лятото работата да е при-
ключила, за да се концен-
трираме върху дейностите 

по асфалтирането на ули-
ци.

Наистина, по отноше-
ние на някои от проектите 
чакането беше доста, тъй 
като и самите процедури са 
доста сложни. Но усилията 
си заслужаваха, защото 
през 2021 година инфра-
структурата в цялата об-
щина ще бъде чувствител-
но подобрена. Успоредно с 
това започва и строежът на 
участъка на новата магис-
трала, който минава през 
общината. Така че ще кипи 
бурна строителна дейност 
в Ружинска община. По 
този начин ще се подобри 
обликът на населените 
места, което е в полза на 
хората. 

„НИЕ“: Имате ли ин-
формация дали жители 
на община Ружинци ще 
могат да работят на 
строежа на магистрал-
ния път?

александър алексан-
дров: Едната фирма вече 
прави подбор на охрани-
тели. Предстои да търсят 
специализирани работни-
ци, в това число багеристи, 
фадромисти, хора, които 
могат да работят с пътно-
строителна техника, коф-
ражисти, както и, разбира 
се, общи работници. 

Тези, които бъдат на-
значени, ще са на трудови 
договори – както сме се 
разбрали с фирмите, защо-
то Община Ружинци им съ-
действа за намирането на 
необходимите работници.

„НИЕ“: На заседани-
ето на Общинския съ-
вет бяха взети и две 
решения, свързани с 

кандидатстване с про-
екти пред ПУДООС за 
изграждане на части от 
водопроводната мрежа 
на две населени места – 
Дреновец и Гюргич. Раз-
кажете подробности.

александър алексан-
дров: Миналата година ус-
пяхме да извършим проек-
тиране на тези два обекта. 
В Гюргич става въпрос за 
един малък квартал, който 
не е водоснабден – за това 
ще са необходими над 90 
000 лв. В Дреновец ще оп-
итаме също да обхванем 
един цял квартал – става 
въпрос за участъка меж-
ду главния път III-114 и жп 
линията, като стойност-
та е значително по-голя-
ма – около 800 000 лв. По 
проекта по Програмата за 
развитие на селските райо-
ни имаме предвидено ас-
фалтиране на доста улици 
в Дреновец, допълнително 
и други улици ще оправим 
със средствата от Постано-
влението на Министерския 
съвет – ще се опитаме да 
подсигурим финансиране 
през ПУДООС, така че по 
тези улици, както и по ня-
кои техни разклонения да 
направим водопровод. 

Надявам се да получим 
финансиране за двата про-
екта. Ако не стане, ще тър-
сим други възможности да 
кандидатстваме, важното 
е, че имаме проектната го-
товност.

„НИЕ“: Започнахте 
годината ударно – още 
в първите дни на януари 
бяха настанени първи-
те ползватели в обнове-
ната сграда на бившия 

пансион в Ружинци. 
александър алексан-

дров: Да, така е. Настаня-
ването на всички ползва-
тели на новия обществен 
и социален център вече 
приключи. Там са кабине-
тите на двама зъболекари 
и на двама лекари, поме-
щения ползват и местните 
представителства на раз-
лични институции. За още 
по-доброто обслужване на 
хората от нашата община, 
днес Общинският съвет 
взе решение за отдаване 
под наем на 8 кв. м от кори-
дора, където за сметка на 
спечелилия търга ще бъде 
изградена аптека. Водили 
сме конкретни разговори, 
има изразен интерес. След 
като решението на Общин-
ския съвет влезе в сила, 
веднага ще проведем търг 
за отдаване под наем на 
имота, какъвто е законо-
вият ред. Предполагам, че 
ако всичко е наред, април 
месец ще има аптека в 
тази сграда.

Ползвателите на този 
нов обществен и социален 
център преди това бяха 
настанени в бившата по-
ликлиника. Решението за 
преместването им в нова 
сграда беше продиктувано 
от една страна от факта, 
че на новото място се оси-
гурява напълно достъпна 
среда, а от друга страна 
защото планираме По-
ликлиниката да бъде пре-
структурирана в Център 
за настаняване от семеен 
тип. Обектът е завършен 
изцяло отвън, вътрешният 
ремонт на този етап при-
ключи с направата на ел. 

и ВиК инсталация, вътреш-
ното преустройство е на-
правено, като изградените 
нови стени са на тухла. Ос-
тава да се поставят врати 
и дограма, да се измажат 
стените, да се постави ла-
минат и гранитогрес. Това 
ще се случи на втория етап. 
Предстои да бъде изграде-
на асансьорна шахта и да 
се закупи и монтира асан-
сьор, както и да се обосо-
би и котелно помещение. 
Заделихме 17 000 лв. за 
построяването на ограда 
около цялата сграда, за да 
бъде тя очертана като са-
мостоятелен обект.

„НИЕ“: Предстои ре-
ализацията на още един 
значим проект – изграж-
дането на нов физкулту-
рен салон в училището 
в Ружинци. В последния 
ни разговор казахте, че 
очаквате да получите 
окончателния техниче-
ски проект. Това случи 
ли се вече?

александър алексан-
дров: Проектът е готов и 
в момента се съгласува 
с ЧЕЗ, ВиК и пожарната. 
Всичко друго е изпълнено. 
Възложили сме на изпъл-
нителя да започне обекта, 
надзорът е информиран, 
направили сме необходи-
мите срещи, за да се стико-
ват нещата и остава да при-
ключат съгласуванията, за 
да бъде открита строител-
ната площадка. Най-труд-
ното в самия строеж ще е 
доставянето на фермите, с 
които ще бъде направена 
конструкцията, защото те 
ще се правят по поръчка. 
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Скъпи жители на община Чупрене,
Поздравявам Ви сърдечно по случай 3 март – 

Националния празник на България! 
Дата, преломна в историята на нашия народ, който 

вече е свободен сам да определя пътя си. Изминалите 
оттогава 143 години не са в състояние да заличат спо-
мена за епохалните събития – за славните битки, про-

лятата кръв, дадените свидни жертви. Пред тях – знайните и незнайни 
герои на българското Освобождение, отново ще склоним глави в знак 
на признателност. 

Но трябва да помним, че техният подвиг и саможертва ни задължават да 
следваме завета им и да обичаме Родината безпрекословно и да работим за 
по-доброто бъдеще. Сигурен съм, че с 
общи усилия ще продължим да рабо-
тим, за да го сътворим и да развием 
потенциала, който нашата община при-
тежава!
Честит национален 

празник!
анжело добричов, 

кмет на община Чупрене

Скъпи жители на община Грамада,
След броени дни отново ще празнуваме Ос-

вобождението на България. На свещената дата 3 
март – деня на нашата признателност, отново ще 
сведем глави пред смелостта на хилядите герои, 
отдали живота си в името на свободата на нашата 
татковина. Днес, повече от всякога, сме длъжни да 

тачим своята история и да не забравяме достойното дело на 
тези храбри и непреклонни духом българи. И да предаваме па-
метта за тях, техните идеи, завети и мечти на следващите поколения.

Нека помним, че сме потомци на велики българи и такива трябва да останем, 
възпитавайки младото поколение в патриотизъм и почит към паметта на герои-
те. Тогава бъдещето както на България, 
така и на родната ни община Грамада 
ще е в сигурни ръце!

Честит 3 март!
милчо Башев

кмет на община грамада

Скъпи жители на община Кула,

Честит 3 март!
На националния празник на България за пореден 

път ще сведем глави, за да изкажем своята призна-
телност към предците ни, преборили се, за да стро-
шат оковите на петвековното иго. Нека не забравя-

ме, че благодарение на тях днес България върви по своя път на 
европейско развитие. Преклонението пред подвига на предците ни 
обаче няма стойност, ако не го съчетаваме с размисъл за бъдещето. 
Ако не си припомняме поуките от миналото, еко не помним завета на 
предшествениците ни, преподали ни урок за безгранична любов към род и Родина. Ако 
не живеем с мисъл за това какво ще завещаем 
на идните поколения!

Затова нека, вдъхновени от примера 
на славните ни предци, обединим сили, 
за да оставим на тези след нас една 
просперираща община!

Честит Национален 
празник 3 март!

владимир владимиров
кмет на община кула

Уважаеми жители на община Ново село,
За мен е чест да Ви поздравя по случай 

Националния празник на България 3 март!
За нас, българите, това е свещена дата, за-

щото е еманацията на многовековната борба на 
българския народ за национална независимост и 
суверенно развитие. Дата, която ни напомня, че и 
най-високата цел е постижима, когато около нея се 

обединят много хора.
Именно такова единение днес ни е по-нужно от всякога. Защото каузата, ко-

ято ни води е обща – по-доброто бъдеще на нашата община. Това е постижимо, 
само ако загърбим различията и си про-
тиворечията. 

Вярвам, че ще намерим силите за 
това, водени от общия стремеж Ново 
село да продължи да се развива!

Честит празник!
георги Стоенелов

кмет на община ново село

В историята на България има много събития и дати, които 
са поставили основата на националното ни самочувствие като 
българи. От 3-ти март 1878 година българският народ живее 
своя втори живот. След петвековно робство, бунтове и въста-
ния нашата Родина България е отново свободна. Едва ли има 
българин, който може да остане безучастен, припомняйки си 
подвизите и саможертвите, дръзките въстания и героичните 
битки, безбройните примери за воинска храброст…

Високата цена на свободата ни задължава да помним историята, да преда-
ваме родовата памет на идните поколения, за да е вечно жив непримиримият 
български дух. Именно той днес ни е нужен повече от всякога, за да се справим 
с изпитанията, пред които съвремието ни изправя. Сигурен съм, че заедно ще 
успеем. В името на България, в името на 
нашия роден край!

Поклон пред героите 
на българското 
Освобождение!

александър александров
кмет на община ружинци

Бизнес, млади хора, общини – акцент в 
дейността на ОИЦ-Видин през 2020 г. 

Симфониета – Видин с тематичен 
концерт по случай 3 март

Работата с бизнеса, 
младите хора и общините 
е водещ акцент в дейност-
та на Областен информа-
ционен център – Видин 
(ОИЦ)през изминалата 
2020 г. Това бе отчетено на 
среща на екипа на центъ-
ра с медиите през минала-
та седмица. Управителят 
на ОИЦ Мариела Савкова 
посочи, че експертите в 
офиса са съдействали ак-
тивно на фирми от Видин 
за привличане на инвес-
тиции, чрез информация и 
логистика за възможност-
ите за финансиране от 
ОПИК, ОПРЧР и хоризон-
тални инструменти на ЕС. 
Изключително активна ра-
бота е проведена с мест-
ния бизнес и във връзка с 
„ковид“ процедурите – за 
преодоляване на последи-
ците от пандемията.

Екипът на Областния 
информационен център 
работи успешно и с мла-
дите хора на Видин по 
няколко инициативи. По 
най-голямата от тях - меж-

дународната инициатива 
“Детективи на европейски 
проекти”, в която видин-
ският център участва с 
още 5 ОИЦ от страната, е 
оказана цялостна подкре-
па на 11 б клас от ГПЧЕ „Й. 
Радичков“. Така младите 
хора извършват задълбо-
чено проучване на цялост-
ния процес на деинститу-
ционализация за децата с 
увреждания, обхващащо 
три социални заведения 
в гр. Видин - ЦНСТ „Зора”, 
ЦНСТ „Дъга” и ЗЖ „Вяра, 
Надежда и любов”, изгра-
дени по проект на Община 
Видин.

В з а и м од е й с т в и ет о 
с местните власти през 
2020 г. е третият акцент в 
дейността на ОИЦ-Видин. 
Проведени са и двете тра-
диционни информационни 
кампании за възможност-
ите за европейско финан-
сиране, включващи срещи 
във всички 11 общини на 
територията на областта. 
За първи път в дейността 
си екипът на центъра про-

веде и онлайн събития. 
Засилена е медийната 
дейност, както и работата 
в социалните мрежи, къде-
то фейсбук-профилът на 
центъра, вече е утвърден 
и търсен комуникационен 
канал. Активно е отговаря-
но и на въпроси на посе-
тителите в офиса – 847 са 
отговорите на въпросите 
за финансиране от Опера-
тивните програми, ПРСР, 
трансграничните и транс-
национални програми на 
ЕС.

През настоящата годи-
на, освен традицонните 
две обиколки в общини-
те, екипът на Областния 
инфорамционен център 
ще популяризира новите 
Оперативни програми, ще 
информира за Плана за 
въстановяване и устойчи-
вост, ще си взаимодейства 
с всички партньори, както 
и ще предостави подробна 
информация за инвести-
циите със средства от ЕС 
през изминалите седем 
години.

В навечерието на на-
ционалния празник на 
България Симфониета – 
Видин ще представи на 
почитателите на класи-
ческата музика концерт 
с тематична програма. 
Музикалното събитие ще 
се състои на 2 март, от 
18:00 часа в зала „Фил-
хармония“.

Начело на оркестъра 
застава маестро Сви-
лен Симеонов. Акцент в 
програмата са произве-
дения на най-изявените 
български композитори: 
П. Стайнов – Ръчени-
ца из „Тракийски танц“; 
М. Големинов – Танц из 
„Пет скици за струнен 
оркестър“; П. Владиге-
ров – „Песен“; П. Хрис-
тосков – Малка токата 

за струнен оркестър; П. 
Владигеров – Класично 
и Романтично Рапсодия 
„Вардар“ и др.

Гост солист ще е Неда 
Ралчева, цигулка. Неда е 
само на 16 години. Учи в 
Национално музикално 
училище „Любомир Пи-
пков“ в класа на Радми-
ла Петрова-Кръстева. В 
изпълнение на Неда ще 
чуете „Песен“ на Панчо 
Владигеров.

Предварителна про-
дажба на билети в МОЛ 
– Видин и Симфониета 
Видин - ул. „Градинска“ 
4. За повече информа-
ция - 0877 84 06 68

Концертът се провеж-
да при капацитет от 30%. 
Носенето на маски е за-
дължително.
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Фестивалът Vola open air разкрива първите си музикални изненади

Видинска фирма разширява производството си и ще разкрие около 50 работни места в дългосрочен план

До 2023 година 3000 души в Монтана изхвърлят старите печки 

Младежка арт мрежа ще свързва 
талантливи младежи от България и Сърбия

Кметът на Община 
Видин д-р Цветан Ценков 
бе гост на официална це-
ремония „първа копка“ на 
строежа на нова производ-
ствена база на „Команд“ 
ЕООД. Така видинската 
фирма разширява произ-
водството си и ще разкрие 
около 50 работни места в 
дългосрочен план На съ-
битието, което се проведе 
през миналата седмица, 
присъстваха също Негово 
Високопреосвещенство 
митрополит Даниил, пред-
седателят на Общинския 
съвет Генади Велков и 
заместник-кметът по ус-
тройство на територията и 
развитие на инфраструк-
турата Светослав Скор-
чев. 

Собственикът на фир-
мата Пламен Христов при-
ветства гостите и каза, че 
изграждането на новата 
фабрика е голяма стъпка 
напред и изрази убежде-

нието си, че това ще до-
принесе като цяло и за 
положителната визия на 
Община Видин. Инвести-
цията, която се прави, е за 
над 2 200 000 лв.

Д-р Ценков благода-
ри на Пламен Христов и 
на цялото му семейство. 
„Мога да кажа, че само 
тази седмица Община 
Видин разкри 90 работни 
места по социални про-
грами, а днес видинска 
фирма става собственик 
на още една фабрика, ко-
ято ще открие няколко де-
сетки работни места през 
следващата година. Тук е 
мястото да заявя, че в пър-
ва основна цел на Общи-
ната се превръща разкри-
ването на работни места. 
Нашите съграждани видя-
ха, че за година и четири 
месеца Видин може да 
бъде преобразен, да бъде 
по-чист, по-зелен и се на-
дявам през следващите 

години да се превърне в 
една изключителна турис-
тическа дестинация. Гра-
дът ни е известен и като 
един от индустриалните 
центрове на България и 
на Северозапада. Гордост 
за нашия град е, че една 
такава фабрика в облас-
тта на машиностроенето 
вече изнася продукция за 
половината свят. И едва 
ли има видинчанин, който 
да не знае и да не ползва 
техните услуги с пелетни-
те камини и горелки. Това, 
което винаги съм казвал и 
ще го повторя е, че пър-
вите инвеститори в нашия 
град, в нашия район са 
местните хора. Затова те 
винаги ще получават из-
ключителна подкрепа от 
Общината. Нека г-н Хри-
стов да каже, че за всички 
спънки, които е имал, до-
като стартира този проект, 
се опитахме максимално 
бързо да му помогнем…с 

нулева корупция. Защото 
нашите съграждани много 
обичат да се вглеждат в 
дейностите, които правим, 
но аз доказвам всеки ден, 
че в Общината наистина 
се въвежда ред, без никак-
ва корупция. Ще стимули-
раме всеки, който иска да 
инвестира. В момента и в 
Северната промишлена 
зона се заражда нещо, но 
за това ще стане дума по-
късно“ – сподели кметът.

Митрополит Даниил 
отслужи тържествен во-
досвет за успешна работа 
на строителния обект и 
благослови начинанието. 
След това беше направе-
на първата копка, а гости-
те разгледаха производ-
ствената база. Видинският 
кмет получи подарък от 
фирмата – гравиран герб 
на Общината, изработен 
от неръждаема стомана с 
лазерна технология.

Дейността на „Команд“ 

ЕООД е свързана с маши-
ни за металообработка – 
роботни линии; котли за 
парно и водно отопление; 
пелетни камини; промиш-
лени горелки на биомаса 
и др. Значителна част от 
продукцията е за износ, в 
момента се работи по по-
ръчки за Куба, Руската фе-
дерация, Великобритания, 
Южна Корея. В предпри-
ятието работят 18 души, 
като след разширяването 

на производствената база 
ще бъдат разкрити първо-
начално още 20 работни 
места. След като новата 
сграда бъде готова, ще се 
озелени и облагороди ця-
лото пространство както 
около нея, така и около 
старата. Това е само пър-
вият етап, като плановете 
са впоследствие бъдеща-
та нова сграда да се раз-
шири още.

Ако все още не 
си чувал за него, то 
Vola open air има 
голяма вероятност 
да се окаже онази 
глътка свеж микс 
от аромат на гори и 
живописни гледки с 
качествена музика 
на некомерсиални 
творци, които ще 
те спечелят с ав-
тентичност, стил 
и майсторство в 
нещата, които съз-
дават. По всичко 
личи, че осмото 
издание на фести-
вала, което ще се 
проведе на 16-ти и 
17-ти юли, ще бъде 
още по-вдъхновя-
ващо, особено сега, 
когато сме зажаднели за ху-
бави емоции. Организатори-
те на фестивала не ни спес-
тяват добрите новини и вече 
разкриха част от музикалните 
изненади, за да повдигнат на-
строението отсега.

Започваме с двама млади 
и иновативни артисти, които 
са свежи акценти в програма-
та на Vola open air’21 и няма 
да те оставят безразличен 
към музиката, която създават. 
Той е Kurt Kolev - цветен, про-
вокативен и на моменти екзо-

тичен, който със замах смес-
ва експерименталното с поп, 
под влияние на вейпъруейв, 
хаус и хип-хоп. 

Тя е безкрайно обаятелна 
и макар, че може да те опа-
ри, повярвай ни – KOPRIVA 
си заслужава! Вдъхновена 
и обогатена от участието си 
като фронтмен в електронно-
то дуо GO’TOUCH’T и в пси-
хеделичното трио “Слонът 
на принцесата“, през 2017 
г., KOPRIVA се появява като 
лична музикална вселена в 
стил „електро-поп“, примесен 

с психеделични 
и етно елементи, 
движена от иде-
ята, че любовта 
не е най-силното 
чувство, тя е най-
естественото!

П р о д ъ л ж а -
ваме със звуко-
во-музикалното 
п р и к л ю ч е н и е 
Ropotamo Co. 
Техният игрив, но 
професионален 
подход, препли-
тащ акустичното с 
електронното, ще 
въвлече посетите-
лите на Vola open 
air’21 в нещо на 
пръв поглед не-
претенциозно, но 
дълбоко, смело и 

приказно. Downshift Collective 
ще внесат funk, hip-hop, nu 
jazz, reggae и dub звучене към 
преживяването ни на връх 
Околчица. 

Организаторите дават 
сцена и на мистериозния 
Fortinbrass, който се качва на 
сцената на Vola open air’21 с 
амбициозната задача да от-
крие естествената среда на 
стария, прашен и суров звук 
на blues, jazz, soul и funk пар-
чета, но този път на открито. 
Добре познат благодарение 

на своите 20 години на микро-
фона с X-Team и 15 години на 
грамофоните с TAKT DJs, без 
съмнение STARTERAs ще до-
принесе по най-добрия начин 
за върховно изживяване на 
фестивала! Бийтмейкър, са-
унд дизайнер, DJ, BBoy и MC 
- този микс от умения и дух 
ни карат да го очакваме на 
сцената с голямо нетърпение, 
за да се насладим на качест-
вени ритми и въвличащ бийт 
под открито небе.

Билетите за Vola open air 
са на цена 25 лв. и могат да 
бъдат намерени в мрежата на 
bilet.bg, а новините около фес-
тивала може да следите през 
Facebook страницата или на 
https://volaopenair.com . Тази 
година ще има възможност да 
се насладим на случващото 
се и с директно излъчване на 
живо, благодарение на под-
крепата на Национален фонд 
„Култура“.

Vola open air’21 дава за-
явка за незабравимо прежи-
вяване, изпълнено с отлична 
музика, която винаги е при-
вличала и стойностна публи-
ка. Организаторите са повече 
от ентусиазирани, въпреки 
затрудненията около панде-
мията, да осигурят максимал-
но добро преживяване за 
всички.

Близо 2000 жители на 
Монтана вече са подали за-
явления да бъдат включе-
ни в проект да подобряване 
качеството на атмосферния 
въздух чрез подмяна на уре-
дите за отопление на жили-
щата им. „Сигурен съм, че до 
две години нивата на замър-
сяване с фини прахови части-
ци във въздуха в нашия град 
ще паднат с 50 на сто“, заяви 
на пресконференция мина-
лата седмица кметът Златко 
Живков. 

Той обясни ползата за 
хората от прилагането на 
европейските мерки за опаз-
ване на околната среда. По 

проекта „Подобряване ка-
чеството на атмосферния 
въздух в община Монтана 
чрез подмяна на отоплителни 
устройства на твърдо гори-
во с алтернативни форми на 
отопление“ могат да бъдат 
включени 2500 домакинства. 
Това е една от най-големите 
екоинвестиции в общината, 
която ще бъде направена по 
Оперативна програма „Окол-
на среда“ в следващите две 
години. Стойността й е близо 
10,7 милиона лева, изцяло 
безвъзмездна финансова по-
мощ. От тях 9,09 милиона от 
Кохезионния фонд и 1,6 ми-
лиона съфинансиране от на-

ционалния бюджет. 
„Вече е ясна цялостна-

та визия и подходът, който 
ще има Община Монтана за 
изпълнението на инвести-
цията“, заяви зам.-кметът и 
ръководител на проекта инж. 
Диман Георгиев. В продълже-
ние на година и половина са 
извършени всички необходи-
ми подготвителни дейности 
– обучителни кампании,  еко-
логични и социални анализи, 
проучване на нагласите, раз-
работване на критерии и др. 

Проектът по оператив-
на програма „Околна среда“ 
е вторият, по който Община 
Монтана работи за опазване 

чистотата на въздуха. Пър-
вият се финансира също от 
европейски източници и е по 
програма LIFE.

Зам.-кметът Георгиев 
обясни, че поетапната под-
мяна на отоплителните уреди 
ще стане по приоритетни ра-
йони в града и селата. Те са 
определени в зависимост от 
измерените нива на замърся-
ване и други показатели като 
гъстота на население и ефект 
на въздействие. Той припом-
ни, че по програма LIFE има 
50 пилотни домакинства, в 
чиито жилища уредите вече 
са подменени.

От 1 март започва на-
биране на младежи за 
участие в творчески лагери 
по проект „Младежка арт 
мрежа“, подкрепен по Про-
грама за трансгранично 
сътрудничество Interreg-
ИПП България-Сърбия 
2014 - 2020 г.“. Партньори 
по проекта са Народно чи-
талище „Развитие - 1893“, 
гр. Белоградчик, Репу-
блика България и Дом на 
културата, гр. Княжевац, 
Република Сърбия, а не-
говата основна цел е да 
създаде среда за развитие 
на таланта, творческите 
умения и междукултурния 
диалог сред младите хора 
от трансграничния регион 
Видин - Зайчар. 

За да се случи това, е 
планирано организирането 
и провеждането на младеж-
ки лагери в шест творчески 
направления: избразител-
но изкуство, творческо пи-
сане, музика, танц, театър  
и фотография. Всеки от 
лагерите ще продължи 6 
дни и ще завърши с „Вечер 
на талантите“, по време на 
която младежите ще пред-
ставят своите постижения 
пред местните общности в 
Княжевац и Белоградчик. 
Всеки от лагерите ще бъде 
ръководен от един сръбски 
и един български ментор.

За да се включат в твор-

ческите лагери, младежите 
трябва да са на възраст от 
16 до 29 години, да проя-
вяват интерес в съответно-
то творческо направление 
и да имат постоянен или 
настоящ адрес в област 
Видин, България или съ-
ответно в област Зайчар, 
Сърбия. Ако младежът 
няма навършени 18 години, 
ще е необходимо деклари-
рано родителско съгласие. 
Повече информация, както 
и условията и документите 
за кандидатстване за учас-
тие в младежките лагери 
могат да бъдат разгледани 
на фейсбук страницата на 
проекта.

След приключване на 
лагерите, младежите - 
участници заедно със сво-
ите ментори ще имат въз-
можност да се включат във 
форум, посветен на разви-
тието на младежкото пре-
дприемачество в областта 
на културата и творческите 
индустрии. Освен това те 
ще имат възможност да се 
включат и да демонстри-
рат своите способности в 
рамките на Международ-
ния фестивал на младеж-
ката култура, който се про-
вежда повече от 50 години 
в сръбския град Княжевац, 
с подкрепата на Министер-
ството на културата на Ре-
публика Сърбия. 
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Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване  
за отдаване под наем на  търговски площи/петна, търговски клетки и 
търговски маси, находящи се в Централен пазар на  ОП “Пазари и паркин-
ги” и търговски площи/петна, находящи се в базар “Вида” и базар “Ак. 
Ст. Младенов” при начални тръжни цени:

1. петно № 82  находящо се в Централен пазар, с площ от 12,00 кв.м., начал-
на тръжна цена-79,20 лв. месечен наем с ДДС  и начален час на провеждане на 
търга 10,00 ч. за срок от 10 години.

2. петно № 95  находящо се в Централен пазар, с площ от 14,00 кв.м., начал-
на тръжна цена-92,40 лв. месечен наем с ДДС  и начален час на провеждане на 
търга 10,15 ч. за срок от 10 години.

3. петно № 116  находящо се в Централен пазар, с площ от 24,50 кв.м., на-
чална тръжна цена-161,70 лв. месечен наем с ДДС  и начален час на провежда-
не на търга 10,30 ч. за срок от 10 години.

4. петно № 123а  находящо се в Централен пазар, с площ от 21,50 кв.м., 
начална тръжна цена-141,90 лв. месечен наем с ДДС  и начален час на провеж-
дане на търга 10,45 ч. за срок от 10 години.

5. петно № 167/9  находящо се в Централен пазар, с площ от 27,00 кв.м., 
начална тръжна цена-178,20 лв. месечен наем с ДДС  и начален час на провеж-
дане на търга 11,00 ч. за срок от 10 години.

6. петно № 201а  находящо се в Централен пазар, с площ от 14,00 кв.м., на-
чална тръжна цена-92,40 лв.месечен наем с ДДС  и начален час на провеждане 
на търга 11,15 ч. за срок от 10 години.

7. Търговска клетка № 221/222  находяща се в Централен пазар, с площ от 
28,00 кв.м., начална тръжна цена-336,00 лв. месечен наем с ДДС  и начален час 
на провеждане на търга 11,30 ч. за срок от 10 години.

8. Търговска клетка № 232 находяща се в Централен пазар, с площ от 6,20 
кв.м., начална тръжна цена-62,00 лв. месечен наем с ДДС  и начален час на про-
веждане на търга 11,45 ч. за срок от 10 години.

9. Търговска клетка № 234  находяща се в Централен пазар, с площ от 6,40 
кв.м., начална тръжна цена-76,80 лв. месечен наем с ДДС  и начален час на про-
веждане на търга 13,00 ч. за срок от 10 години.

10. Търговска маса № 2  находяща се в Централен пазар /нов навес/, с площ 
от 2,00 кв.м., начална тръжна цена-43,00 лв. месечен наем с ДДС  и начален час 
на провеждане на търга 13,15 ч. за срок от 5 години.

11. Търговска маса № 7  находяща се в Централен пазар /нов навес/, с площ 
от 2,00 кв.м., начална тръжна цена-43,00 лв. месечен наем с ДДС  и начален час 
на провеждане на търга 13,30 ч. за срок от 5 години.

12. Търговска маса № 8  находяща се в Централен пазар /нов навес/, с площ 
от 2,00 кв.м., начална тръжна цена-43,00 лв. месечен наем с ДДС  и начален час 
на провеждане на търга 13,45 ч. за срок от 5 години.

13. Търговска маса № 14  находяща се в Централен пазар /нов навес/, с 
площ от 2,00 кв.м., начална тръжна цена-43,00 лв. месечен наем с ДДС  и нача-
лен час на провеждане на търга 14,00 ч. за срок от 5 години.

14. Търговска маса № 45  находяща се в Централен пазар /нов навес/, с 
площ от 2,00 кв.м., начална тръжна цена-36,00 лв. месечен наем с ДДС  и нача-
лен час на провеждане на търга 14,15 ч. за срок от 5 години.

15. Търговска маса № 46  находяща се в Централен пазар /нов навес/, с 
площ от 2,00 кв.м., начална тръжна цена-36,00 лв. месечен наем с ДДС  и нача-
лен час на провеждане на търга 14,30 ч. за срок от 5 години.

16. петно № 15  находящо се в б-р “Вида”, с площ от 16 кв.м., начална тръжна 
цена-27,20 лв. месечен наем с ДДС  и начален час на провеждане на търга 14,45 
ч. за срок от 3 години.

17. петно № 15  находящо се в б-р “Ак Ст. Младенов”, с площ от 55 кв.м., на-
чална тръжна цена-93,50 лв. месечен наем с ДДС  и начален час на провеждане 
на търга 15,00 ч. за срок от 3 години.

I.Търговете ще се проведат на 23.03.2021 г.  в административната сграда на 
Община Видин, Партерен етаж – Медиен център от 10,00 часа.

II.заявления за участие в търгoвете и придружаващите ги документи се по-
дават в срок до  22.03.2021 г. до 17,00часа , в гр.Видин, пл. „Бдинци“ №2 ет.1-
„Информационен център“.

III. Тръжната документация се закупува в срок до 22.03.2021 г. до 16,00ч. от 
административна сграда на ОП „Пазари и паркинги” ул. „Пазарска” №8. Цена на 
документацията –30 лв. без ДДС.

IV.време и начин за оглед - всеки работен ден.
V.депозит за участие в търга –100 лв.(сто  лева),  внесени в срок до 

22.03.2021г. по сметка на Община Видин IBAN: BG 53 STSA 9300 3300 0460 30, 
BIC: STSABGSF на “Банка ДСК” ЕАД, ФЦ Видин                                    

VI.начин и срок на плащане от спечелилият търга участник - плащането се 
извършва в едномесечен срок, от връчване на Заповедта на Кмета на Община 
Видин за определяне на спечелилият участник

VII.договорът се сключва след плащане на дължимите суми, съгласно сро-
ка указан в т. VI. 

 Тел. за справки: 094 600726, 094 600727

OБЩина  видин
Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/609 416; факс: 094/ 601 132;  e-mail: 

kmet@vidin.bg  web site: www.vidin.bg
оБявява

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 панелни гар-
сониери до Куклите и в к-с 
„Панония“, ет. 4; тел.: 094/ 600 
399, 0887 381 855

продавам апартамент в 
нова кооперация, на шпак-
ловка и замазка; тел.: 0878 
864 985, 0899 864 954

продавам тухлен апар-
тамент на ул. „Ленин“ във 
Видин, 102 кв. м, с четири те-
раси, 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 крепост-
та „Баба Вида“, обзаведен, 
ПВЦ дограма, ламинат, цена 
43 000; тел.: 0898 633 302

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

продавам тристаен апар-
тамент в к-с „Васил Левски“, 
ет. 7; 34 000 лв., стандартен; 
тел.: 094/ 600 399, 0887 381 
855

продавам хубав двустаен 
апартамент, с южно изложе-
ние, в близост до Музея; тел.: 
0878 864 985, 0899 864 954

продавам масивна ед-
ноетажна къща, с жилищна 
площ около 75 кв. м, находя-
ща се в централната част на 
гр. Видин, с дворно място 375 
кв. м; тел.: 0877 151 848, 0876 
808 296

продавам дворно 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 пар-
цел, 521 кв. м, ж.к. “Крум Бъч-
варов”, без посредник; тел.: 
0876 099 585

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

продавам самостоятелна 
къща в идеален център, след 
основен ремонт, с прилежащо 
дворно място 250 кв. м (озе-
ленено); тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

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

продавам двустайни ту-
хлени апартаменти в идеален 
център, к-с „Георги Бенков-
ски“,  ет. 3 и на ул. „Дунавска“ 
(отличен, обзаведен); 3тел.: 
094/ 600 399, 0887 381 855

продавам двустаен ту-

хлен апартамент в ж.к. „Хи-
мик“, 61 кв. м, ет. 2, цена 38 
000 лв.; тел.: 0898 633 302

продавам къща и 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 тристаен ту-
хлен апартамент в широк 
център, 100 кв.м, ет. 3, цена 
55 000 лв.; тел.: 094/ 600 
399,0887 381 855

продавам масивна двуе-
тажна къща, с двор 1900 кв. м, 
в село Жеглица, цена 14 000 
лв.; тел.: 0892 347 351

продавам двустаен ту-
хлен апартамент в центъра 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. По-
крайна, 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 кате-
гория, обработваема, цена 
1000 лева; тел.: 0897 942 438

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

продавам двустаен ту-
хлен апартамент, с гараж, в 
идеален център и тристаен 
тухлен, ет. 1 (висок), до пло-
щада; тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

продавам 65 дка земя 
в регулация в град Брегово, 
област Видин; тел.: 0899 133 
788

продавам къщи в село 
Покрайна и село Иново; 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 пане-
лен апартамент в ж.к. “Васил 
Левски”, от собственик; тел.: 
0878 767 476

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

кУпУва имоТи 

купувам гараж в ж.к. 
„Христо Ботев“; тел.: 0898 613 
104

купувам обработваема 
земеделска земя и дялове от 
ниви в община Видин, Брего-
во, Ново село, Грамада, Кула, 
Димово, Макреш, Ружинци, 
Бойница. Помощ при изготвя-
не на документи. Безплатни 
правни съвети. 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 обзаве-
ден апартамент в гр. Видин, 
на ул. „Общинска“ №12, сре-
щу Поликлиниката; тел.: 0894 
884 259; 0884 868 637

давам под наем обзаве-
дена 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 къща под наем в 
близките села до град Видин; 
тел.: 0894 391 350

Търся самостоятелна 
къща под наем, гарсониера 
или двустаен; тел.: 0899 484 
805

разни продаЖБи 

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

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

продавам банциг и бора-
парат; тел.: 0884 850 159

разни кУпУва

изкупувам книги и стари 
предмети; тел.: 0883 201 013

изкупувам народни но-
сии, всякакви; тел.: 0878 241 
027

раБоТа

Търся продавач на вест-
ници; 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

кУпУва авТомоБили, 
ЧаСТи

купувам мотори - „Сим-
сон“, „МЗ“ и други; тел.: 0883 
201 013

СелСкоСТоп. 
ТеХника

продавам трактор ЮМЗ, 
косачка Е302, балирачка, се-
носъбирач, чизел и плуг; тел.: 
0895 617 043
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Бдинтекс ад
За мен е чест и радост да поздравя всички служители на предприятието и 

техните семейства, както и всички жители на област Видин по случай Нацио-
налния празник 3 март! Свещена дата за всички нас, защото на този ден преди 
143 г., след 5 века робство, България възкръсва за нов живот.

В ден като този повече от всякога сме 
горди, че сме потомци на славен и борбен 
народ. Нека предадем тази гордост и на на-
шите деца и внуци, за да израсне поколе-
ние, което със самочувствие да гради бъде-
щето на Видин и на България! 

Честит 3 март!
пламен каменов, управител

Сърдечно поздра-
вяваме всички наши 
служители, както и 
жителите на област 

Видин по случай Националния празник на България 3 март!
Дата, която ни напомня, че сме наследници на смели българи, вградили жи-

вота си в олтара на българската свобода. Затова сме длъжни не само на този 
ден, а винаги да помним историята и 
да възпитаме идните поколения в па-
триотизъм и любов към Родината! 
дълбок поклон пред знай-

ните и незнайни герои!
Честит празник!

от ръководството на 
од „земеделие“ – видин

Уважаеми служители на 
дружеството, уважаеми 

жители на област видин,

Честит 3 март!

Сърдечно честитя на всички служители на ДГС – Видин, както 
и на всички видински граждани Националния празник 3 март! 
Нека днес, 143 години след Освобождението, отдадем заслужена почит на 

всички знайни и незнайни воини, които със своя подвиг и саможертва ни дадоха 
пример за безграничната сила на любовта към Родината. Нека следваме този 
пример и се гордеем с нашата ис-
тория, да пазим непреклонния 
български дух и да го предадем 
и на бъдещите поколения!

Честит 
празник!
инж. радослав николов, 

директор на дгС – видин 

За мен е чест и радост да честитя на всички членове на Видинската 
търговско-промишлена палата, на нашите партньори и на всички видински 
граждани Националния празник 3 март! Дата, свързана с много слава, но и с 
много тъга, защото ни напомня, че цената на свободата е висока. Затова 
сме длъжни да тачим своята история 
и да не забравяме тези дни, носещи 
дух на патриотизъм. 
нека бъдем достойни за слава-
та, която ни завещаха нашите 
предци! да бъдем смели! да 

бъдем истински българи!
Честит празник!

красимир кирилов, 
председател на вТпп

Скъпи служители и работни-
ци, скъпи бизнес-партньори и 
клиенти, уважаеми жители на 

област Видин, приемете моите 
най-сърдечни поздравления по 
случай Националния празник на 
Република България – 3 март!

В дни като този сякаш забързаният ход на ежедневието ни замира и всички 
обръщаме взор назад, към миналото и към героичния подвиг на нашите пред-
ци. Но висотата на тяхното дело 
ни задължава. Нека помним и 
следваме завета им и продъл-
жим да пишем славни страници 
в българската история!
поклон пред величието 
на загиналите за свобо-

дата на България!
от ръководството на 

„дунав мост 
видин – калафат“ ад

Дата, неподвластна на времето, защото 
е символ на стремежа на цял един народ 
към свобода – пламенно жадувана и пре-
скъпо заплатена. Нека в този тържествен 
ден сведем глави пред хилядите герои, за-
гинали в името на идеала за свободна Бъл-
гария! Нека помним, нека бъдем единни и 
носим в сърцата си гордия български дух!

Честит 3 март!
инж. владимир Цветанов, 
директор на завод видин


