Бойко Борисов:

Обръщам се към демократичната общност –
дойдат ли за нас, след
това ще дойдат и за вас!
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50 стотинки

130 години от построяването на видинския театър
Годишнината ще бъде отбелязана с редица събития

Промените, които предстоят в Драматичния
театър,
както и отбелязването на 130 години
от
построяването
на сградата, в която

културният институт
се помещава, бяха
темите на съвместна пресконференция
на кмета на община
Видин д-р Цветан
Ценков и директора

Община Видин обявява
три програми за деца и
младежи през лятото

Три нови програми, насочени към децата и младежите на
Видин, ще реализира
през това лято Общината. Те бяха представени на пресконференция в петък (4 юни)

от заместник-кмета на
Община Видин по хуманитарни дейности
и социална политика
Борислава Борисова
и служители в общин-
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верига магазини

гр. Видин, ул. “Найчо Цанов” №32
(пл. “Ташкюприя”)

на театъра Дейвид
Славчев. Повод за
нея бе взетото на последното заседание
на Общинския съвет
решение за започване на процедура за
връщане на старото
име на театъра и за
промяна на статута му от общински в
държавен.
С тези стъпки се
цели видинският театър да заеме своето достойно място,
съответстващо
на
значимостта му като
културен
институт,
който развива своята дейност в първата

сграда,
построена
след Освобождението специално за театър, обясни кметът
на Видин. Той изрази
задоволство,
че независимо от
ситуацията с коронавируса трупата на
Драматичния театър
представя своите постановки и в селата
на общината, както
и гостува на множество сцени в региона. „Скоро ще започнем да работим и
по друга важна тема
– изграждането на
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„Обръщам
се
към демократичната общност, дойдат
ли за нас, вие сега
малко ви е приятно,
защото бият само
по ГЕРБ, но запомнете ми думите,
след това ще дойдат и за вас!” Това
заяви председателят на ГЕРБ Бойко
Борисов на среща с
младежи в централата на партията.
По думите му никой
не говори за програми, за това как

ще управлява и за
нищо друго, освен
за ченгеджийските
номера на сегашните управляващи.
„Вече мина една
седмица, в която
беше
обвинено
правителството и
службите в подслушване. И до ден
днешен няма нищо
реално, защото не
е имало. И те толкова се объркаха,
толкова вече се па-
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Панорама на средното
образование във Видин

нa стр. 2

Около 5500 души във Видинско
са с поставени две дози ваксини
Четете на стр. 2

Община Ново село подобрява условията на
живот на групи в неравностойно положение
Четете на стр. 4

Панорама
на
средното образование се проведе във
Видин. След като
миналата година заради епидемичната
обстановка
събитието не се състоя,
сега
училищата,
които
реализират
прием след седми

клас, отново имаха
възможност да се
срещнат със седмокласниците и техните
родители очи в очи.
Панорамата бе организирана от Регионалното управление
на образованието и
се проведе в пространството до Съдебната палата във
Видин.
Официално събитието откри началникът на РУО Веселка
Асенова, която изрази радостта си от
големия интерес от
страна на видинските
граждани и най-вече
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130 години от построяването на видинския театър
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единен туристически
продукт, който няма
как да се направи
без участието на видинския драматичен
театър“, посочи кметът.
Д-р Ценков изрази увереност, че
Драматичният театър активно ще се
включи във фестивалите, които Общината организира. И
сподели: „Сбъдва се
една моя мечта като
човек, който е роден
и живее във Видин и
вижда достолепието
на нашия невероятен град, който аз
наричам перлата на
Дунав – той да се
превърне в един от
културните центрове
на България“.
Директорът
на
видинския
театър
Дейвид Славчев благодари на кмета, че е
внесъл предложението за промяна на
името и статута на
културния институт,
както и на общинските съветници, които
единодушно подкрепиха
започването

на съответните
процедури. „Има
такава традиция
навсякъде
по
света – театрите
да носят имена
на известни театрални дейци.
Владимир Трандафилов е един
от
най-известните български
театрални дейци от миналия
век“,
подчерта
Славчев. И заяви:
„Работим великолепно с Общината, благодарение на хора
като д-р Ценков, които вярват, че през
култура и история, и
образование можем
да правим икономика в града. Аз също
дълбоко вярвам в
това. И уверявам, че
с каквото може, театърът ще подпомага
усилията на Общината“.
Славчев съобщи,
че се подготвя
богата програма през септември,
октомври и ноември, с която ще
бъде
отбелязана
130-годишнината
от построяването

на сградата на театъра.
Той беше категоричен, че по този
начин ще се популяризира както културния институт, така и
град Видин. „Трябва
да се замислим, че
това е повод не само
за реклама на града
и на театъра, а и да
си дадем сметка как
се е случило построяването на сградата
– хората, по-малко
на брой от тези, които сме днес във
Видин, по-бедни от
тези, които сме днес
във Видин, са отделили пари и са построили този театър.
Мисля, че им дължим почит“, посочи

Славчев.
„Доайенът
на
трупата – Божидар
Даков,
септември
ще направи 40 години на сцената на видинския театър. Ще
организираме тържество в негова чест,
което ще бъде част
от 130-годишнината.
Ще направим редица събития за млади
и утвърдени художници във фоайетата
на театъра. Ще организираме за децата
конкурс за рисунка
на сградата на театъра. Всичко това
ще бъде повод хората да влизат все повече и повече в тази
сграда“, разказа директорът на видин-

Около 5500 души във Видинско
са с поставени две дози ваксини
Към 3 юни 12 439
души във Видинско
са с поставена първа
ваксина, а 5541 жители на областта са със
завършен ваксинационен цикъл. Данните
съобщи директорът
на
Регионалната
здравна инспекция
(РЗИ) д-р Венцислав
Владински на заседание на Областния
временен кризисен
щаб за оценка на риска. Основната тема
на срещата бе именно изпълнението на
Националния план
за ваксиниране срещу COVID-19 и епидемиологичната обстановка в областта.
От
РЗИ-Видин
информираха, че до
всички кметове на

общини от област
Видин са изпратени
писма във връзка с
обхвата на възрастни
хора на и над 65-годишна възраст, както
и лица с придружаващи хронични заболявания. С писмото е
изискано съдействие
от тяхна страна за
извършване на необходимата организация за информирането на населението
в ръководената от
тях Община. Проведени са разговори
със здравните медиатори към община
Видин, при които е
изискано съдействие
от тяхна страна за
популяризиране на
имунизациите срещу
COVID-19 в ромски-

те общности. РЗИВидин има готовност
мобилни екипи да
осъществяват ваксинация в по-малките
населени места от
областта.
Във връзка с изпълнението на Националния ваксинационен план срещу
COVID-19,
бяха
представени и обсъдени предстоящи
дейности,
целящи
по-голяма информираност на населението. Предвижда се
организиране и провеждане на информационна кампания
с участието на регионални медии. Ще
бъдат изготвени и
разпространени информационни мате-

риали за имунизациите срещу COVID-19.
Ваксинационни кампании ще бъдат проведени и на открито
в паркове, намиращи
се на територията на
град Видин. Предстои
провеждането
на
среща с пасторите,
провеждащи служби
в ромските махали,
с цел популяризиране на имунизациите
срещу COVID-19 в
ромските общности.
Стана ясно, че продължават разговорите с управителите на
големи фирми на територията на област
Видин, с цел по-голям обхват с имунизации срещу COVID
19 на персонала.

ския
театър.
Допълни,
че
ще бъде организирано представяне на книга за историята
на видинския
театър. Освен
това ще бъде
въ зс та н о ве н а
детската театрална школа,
като неин ръководител ще
е младият актьор Иван Рангелов.
„На запад театър се
изучава
задължително в училище. Не
защото всички деца
трябва да стават артисти, а защото това
е занимание, което
дава изключително
много на всяко едно
развиващо се малко същество, прави
ума на децата покреативен,
прави
ги по-освободени“,
коментира
Дейвид
Славчев. Той съобщи, че в края на
ноември ще е кулминацията на честванията – гала концерт.
И изрази увереност,
че дотогава с успех
ще се е увенчала и
инициативата за поставяне на надпис
на сградата на театъра.
Славчев обяви,
че предстои да бъде

възстановен билетният център, разположен до сградата
на театъра, като
той ще изпълнява
и функциите на информационен и туристически център
на Община Видин.
„Започва организацията на театрален
видински фестивал
– надявам се още от
догодина той да стане факт. Навремето
във Видин имаше
известен
Шекспиров фестивал, който
се провеждаше на
“Баба Вида” – този
няма да е Шекспиров, но ще възстановим традицията за
театрален фестивал
във Видин“, посочи
Славчев. Допълни,
че се работи и за
създаване на съвместни
театрални
проекти с театри от
Сърбия и Румъния.
„Със Сърбия вече
имаме уговорки – с
Владо Джурич, директора на театъра
в Зайчар. Мисля, че
сме готови още от
тази година да започнем съвместен проект. С Румъния сме
още в началото на
разговорите“, обяси
директорът на видинския театър.

Община Видин в подготовка
за концесия на трите минерални извора на територията й
Община Видин е в подготовка за концесия на трите минерални извора на територията й, уведомиха от местната институция. „След година и половина усилията на
общинското ръководство и на експертите
от отдел „Екология“ се увенчаха с успех и
Община Видин окомплектова всички необходими документи за отдаване на концесия
на минералните извори във Видин, Сланотрън и Градец“, се посочва в прессъобщение
от общинската администрация.
“Започва активна работа с Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите и Министерството на туризма, така че да отговорим на
дългогодишните очаквания на нашите съграждани да използват лечебните свойства
на трите минерални извора”, съобщиха от
Община Видин.
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Обръщам се към демократичната общност –
дойдат ли за нас, след това ще дойдат и за вас!
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никьосаха, че трябва
много бързо да съшият нещо. Да направят
някаква компилация.
Да направят някакъв
нов „Костинброд“ или
каквото и да било. И
в желанието си това
да го сторят, дори
ни нарекоха бивши

хора“, изрази възмущението си Борисов.
Председателят
на
ГЕРБ припомни, че
това е израз, използван от чекистите в
Съветския съюз, когато са унищожили
целия цвят на нацията си и същото е било
и тук в България при
окупирането от кому-

нистите през 1944-та
година.
„Основният мотор
на това е една мракобесна фигура, шеф
на
комунистическо
следствие,
изключително червен, от
червена диктатура,
който плаши и създава страх. Аз съм
убеден, че сега трес-

ПП ГЕРБ-Видин отдаде почит
пред паметника на Христо БоБотев, на хилядите
знайни и незнайни
герои. Най-святото за една нация е
нейната памет за
достойните синове на Отечеството,
които отстояха с
живота си свободата на Родината
ни.
Нека запазим
идеалите на Ботев
и героите на България и да ги предадем на децата
си, които трябва
да ги знаят и следват”, заяви областният координатор
на ГЕРБ-Видин и
бивш депутат в 45тото НС Александър Матеев.

тев

Членове на ПП
ГЕРБ във Видин
поднесоха цветя
и запазиха минута
мълчание пред паметника на Христо
Ботев, почитайки
паметта на големия
революционер и на загиналите за свободата
и независимостта
на България.
„На тази паметна дата с признателност свеждаме
глави пред живота
и
безсмъртното
дело на Христо

каво искат да намерят нещо, с което да
избягат от това, защото рано или късно
те трябва да кажат
има ли подслушвани“, предупреди Бойко Борисов. Според
него, ако някой е говорил с криминално
проявено лице, което бива разработвано, то естествено,
че ще е попаднал
на такова специално
разузнавателно
средство. „Да излязат и да кажат кои
са. Толкова време,
една седмица! Щели
да кажат след един
месец. Или щели да
изфабрикуват
сега
нещо. Сега трескаво
търсят някой, като
онзи бизнесмен там,
в комисията, който
всъщност се оказа,
че нито ме знае, нито
ме познава, нито
едно нещо от тези
неща, които там казва, не се оказа вярно.
Сега ще търсят някой
друг“, заяви Борисов.
„Така, като чувам,
най вероятно ще съм
изял някой човек
вече. Само това не
са ми пришили. Това
в България е правено 44-та година. И
тогава дядо ми е бил
кмет на едно село,
тук до София, са го
пребили с тояги и са
го убили. И са написали в смъртния акт,
че е починал от червен вятър. Същите
тези, които в момента. Радев – от БСП
издигнат, Рашков е от
БСП, всичките са от
БСП там. И фабрикуват в момента, трябва да направят лъжа.
Трябва да направят
нещо, за да избягат от
това, в което се натикаха, защото хората
вече не им вярват за
тези подслушвания“,
категоричен бе председателят на ГЕРБ.
Борисов припомни,
че когато направиха Костинбродската
афера, говореха за
автобуси с двойни
дъна, в които са пре-

возвани
бюлетини,
но и до ден днешен
нищо не е намерено
и нищо не е показано
като доказателство
за тези твърдения.
„Много искат да ме
арестуват. Те това искат. Да идват сега порано, че после като
тръгна по страната,
ще им е по-трудно.
Това сега правят, по
това работят, защото
друго не могат да измислят. Видяха, че с
политически методи
не могат да ни победят“, предупреди
Бойко Борисов.
Председателят на
ГЕРБ призова младежите от партията
да не се плашат от
тези репресии, защото целта им е лично
той. „Няма да им се
плашите. Целта съм
аз. За това се боря,
ГЕРБ да я има, когато мен ме няма. Още
дълги години да ги
тормозите
комунистите. Искам вие да
сте бастиона на демокрацията, защото
в този преврат, който става в момента,
няма нищо законно“,
подчерта Бойко Борисов.
По време на срещата заместник-председателят на ГЕРБ
Томислав
Дончев
заяви, че партията
има професионално
подготвена програма
за управление с много разчети. „Младите
хора искат от нас да
сме по-дръзки. Промените в образованието трябва да са не
само в заплащането
на учителите, но и
на учебните планове.
В администрацията
също трябва да сме
по-смели с промените – основно в промяната на административната тежест, както
и във възможностите
на младите хора да
започнат работа и да
започнат бизнес. Живеещите в чужбина
са огромен капитал,
към който трябва да
предприемем дейст-

вия. Ползвали сме
водещ опит на други държави“, обясни
Дончев.
„Голямата ни цел
е
икономическата трансформация.
Икономиката трябва
да се преориентира
към производство на
по-скъпи продукти с
по-висока добавена
стойност. Крайната
цел е да имаме икономика на знанието“,
посочи зам.-председателят на ГЕРБ.
Преди дни лидерът на ГЕРБ Бойко
Борисов
проведе
среща и с областните ръководители
и кметове. „Служебното
правителство
на Румен Радев не
се занимава с нищо
друго, освен с ГЕРБ.
Изпълнява мръсните
поръчки на новата
власт. Извадиха от
нафталина хора от
най-мракобесните
времена и ги пуснаха да се бият с нас.
Забравиха за всички останали партии,
които по техни думи
олицетворявали статуквото. Забравиха и
за единствената си
задача в този момент
- да организират честен вот. Все още има
много въпросителни
около провеждането
на изборите с изцяло
машинно гласуване.
При възникване на
сериозен проблем не
е изключено и касиране. Но и по тази тема
- мълчание! С ченгеджийските си номера
като подслушването
отвличат вниманието
от изборите, разкритата шпионска мрежа
у нас и спада на ваксинационния процес.
В следващия месец
съсредоточената
в
кандидат-президентските ръце държавна
власт ще фабрикува
усилено компромати.
Тези хора нямат граници и няма да спрат
дотук, защото усещат,
че времето им изтича!”, заяви Борисов.
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Образователни програми за НАТУРА 2000
за ученици се проведоха в Долни Лом

В туристическия-посетителски
информационен център в с.Долни
Лом, община Чупрене се проведоха образователни програми на
открито и закрито по проект „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ
НА ИНФОРМАЦИОННА
КАМПАНИЯ ЗА НАТУРА 2000 ЗОНИТЕ НА
ТЕРИТОРИЯТА
НА
ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР
ВИДИН”. ПРОЕКТЪТ
Е ПО ДОГОВОР №
BG16M1OP002-3
.019-0007-C01 МЕЖДУ ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ И ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „ОКОЛНА

СРЕДА 2014-2020Г.”
Участваха
ученици
от 8а и 8б клас на
СУ „Христо Ботев”
гр.Белоградчик. Обученията
преминаха
при засилен интерес
от страна на учениците. Беше представен информационен и
образователен пакет,
свързан с НАТУРА
2000 зоните, опазване
на околната среда и
екология.
Всички ученици получиха награди като за най-знаещите имаше и допълнителни поощрения.
Наградите и кетърингът са подсигурени със средства на осъществявания проект.

Пленер за ученици по проект за
НАТУРА 2000 на Община Чупрене

На
26.05.2021г.
в СУ „Христо Ботев”
гр.Белоградчик
се
проведе пленер по
проект „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА
КАМПАНИЯ
ЗА НАТУРА 2000 ЗОНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ
С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ВИДИН”.
ПРОЕКТЪТ
Е ПО ДОГОВОР №
BG16M1OP002-3
.019-0007-C01 МЕЖДУ ОБЩИНА ЧУПРЕ-

НЕ И ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „ОКОЛНА

СРЕДА 2014-2020Г.”.
С огромен интерес
учениците от 6 а и 6
б клас рисуваха птици, цветя, животни,
растения, пеперуди
и др. Голяма част от
децата рисуваха Белоградчишките скали. Бяха раздадени
материали и пособия
за рисуване, кетъринг
и награди. Учениците
се включиха и в организираните информационни и развлекателни игри.

Община Ново село подобрява условията на
живот на групи в неравностойно положение

Ще бъде обновена и подобрена съществуващата материална база в социалните услуги – ЦНСТД-1 и ПЖ
На 12.05.2021 година Община Ново село подписа Договор
за съвместна дейност с Фонд
„Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика, за закупуване на
оборудване и/или обзавеждане
по проект: „Модернизация на съществуващата материална база
за предоставяне на социални
услуги ЦНСТД-1 и ПЖ, с. Ново
село“.
Проектното предложение е
подадено към Фонд „Социална
закрила“ по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане
на нова, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне
на социални услуги“ е създаден
за подобряване на условията на
живот на групи в неравностойно
положение чрез обновяване или
създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура
за предоставяне на социални
услуги, както и за подобряване
качеството на реализираните
дейности – закупуване на обо-

рудване и обзавеждане.
Общият бюджет на проектното предложение е в размер
на 35 819 лева, с включен ДДС,
от които: 32 237,10 лева, с включен ДДС финансиране от ФСЗ;
3 581,90 лева, с включен ДДС
съфинансиране от Община Ново
село.
Проектът е свързан с подобряването на условията на живот на групи в неравностойно
положение, чрез подобряване и
създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура
за предоставяне на социални услуги и подобряване качеството
на реализираните дейности и
осигуряване на съвременно оборудване.
Очакваният ефект от изпълнението на проекта е обновяване и подобряване на съществуващата материална база в
социалните услуги – ЦНСТД-1 и
ПЖ с. Ново село.
Продължителността на проекта е в рамките на бюджетната година, но не по-късно от
30.11.2021 година.

Бронз на европейското по самбо завоюва
състезателка на СК „Бъдин – самбо и джудо“
Състезателката на видинския спортен клуб „Бъдин – самбо и джудо“ Ива
Иванова завоюва бронзов медал за България в категорията 54 кг на Европейското първенство по самбо за жени. Това е
пореден успех за възпитаничката на треньора Габриела Кирилова.
На шампионата на стария континент,
който се проведе в Лимасол, Копър,
участваха още две възпитанички на видинския клуб – Надежда Любенова и Мария – Антония Стоянова, които се наредиха пети при девойките до 18 години.

Видинска девойка с отличие от
Националния шампионат по лека атлетика
Видинлийката Стефани Веселинова постигна успех на проведения на 30 май в град
София Национален шампионат по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години. Състезателката на Спортен клуб „Бдин атлетик“ се
класира на трето място в дисциплината скок на
височина с резултат 150 см и завоюва бронзов
медал в тази традиционно българска дисциплина. Стефани е ученичка в 10 клас в Профилирана природо-математическа гимназия
„Екзарх Антим I“.
Поздравлението е както за талантливата
лекоатлетка, така и за нейния треньор Николай
Найденов за неговата целенасочена и упорита тренировъчна дейност, увенчана с подобен
успех.
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Децата в Кула знаят правилата
за безопасност на движението

Детска градина „Звънче“ в Кула бе
домакин на забавно и образователно събитие, посветено на спазването на правилата за безопасност на движение по пътищата. То бе организирано по инициатива
на Община Кула и Местната комисия за
борба срещу противообществени прояви
на малолетни и непълнолетни лица (МКБППМН), Районното управление на МВР в
Кула и детското заведение.
Малчуганите от детската градина показаха, че знаят много за пътните знаци и
правилата на движение, добри пешеходци
и автомобилисти са - те показаха своите
качества в собственоръчно направените
си автомобили. За демонстрираните знания децата получиха и награди, осигурени
от Община Кула и МКБППМН – забавни
настолни игри, пъстри книжки и материали за рисуване.

Община Ружинци осигури
работа на още 26 безработни

Община Ружинци осигури работа на още
26 безработни по Регионалната програма
за заетост. Те са подписали своите трудови
договори на 1 юни, съобщи кметът на Ружинци Александър Александров.
„Назначените лица ще работят 6 месеца на 4 часа като общи работници. За втори път назначихме и по един човек в наймалките села Роглец и Белоптичене. Те ще
поддържат улици, паркове и градини, както
и обществените сгради. Ще изпълняват задачи и в други села от общината в помощ на
кметските наместници като косене, пръскане и почистване на занемарените гробища
в Бело поле, Плешивец и Динково“, обясни
Александър Александров.

Деца показаха риболовните
си умения на язовира в Кула

Около 20 деца и
младежи
показаха
своите
риболовни
умения в проведения
на язовир Кула на 30
май детски риболовен турнир „Наслука“.
Участниците
бяха
разделени в две възрастови групи – до 16годишна възраст и до
10-годишпна възраст.
Единствените условия, за да се включат
в риболовното предизвикателство, бяха

децата да имат валиден риболовен билет
и да бъдат придружени от роднина или
друг възрастен.
Ето и победителите: в група до 16 г.
– първо място Борис
Антов, второ място
Любомир Марковски
и трето място Владислав Иванов; в
група до 10 г. – първо място Никола
Славчев, второ място Никола Петков и

трето място Петър
Ненов. Наградата за
най-голямата уловена риба отиде при

победителя в долната възрастова група.
Риболовната проява се провежда за
втора година благодарение на неформално
сдружение
на риболовците в
Кула. Организаторите отчетоха, че всички участници са се
представили отлично и благодариха за
помощта на Община
Кула, както и на Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури и на
всички приятели на
риболова.
Снимки: „Фейсбук“

Община Ружинци подари празник на малчуганите на 1
юни

Детски
празник
зарадва малчуганите
в Ружинци на 1 юни.
Поради дъжда и лошите метеорологични
условия,
организираният от общинска
администрация и НЧ
„Христо Ботев-1898“
– с. Ружинци детски
празник под надслов
„Всички заедно да се веселим“ не можа да се проведе
по план – пред сградата на
читалището. Въпреки капризите на времето обаче, той
все пак се състоя, макар и на
закрито, на сцената в читалищния салон.
Кметът на община
Ружинци
Александър Александров поздрави
всички малчугани
по случай Международния
ден
на детето и връчи поздравителни
адреси и много
подаръци. Музикалната програма
с детски денс хи-

тове, представена от Театър
"ПАН"-София с шоуто „Весели небивалици“, включващо
много песни, игри, състезания, гатанки, стихчета и фокуси, допринесе за празничното настроение на малки и
големи. На сцената децата

показаха талант и творчество
и така благодариха на кмета Александров за хубавия
празник.
Много весело настроение
внесе клоунът Коко – Панайот Цанев, който в края на забавната програма пожела на
децата: „Детството
ви да бъде изпълнено с много щастливи
моменти и безгрижни
игри. Бъдете здрави
и нека усмивките винаги да греят на лицата ви!“
Така, напук на
лошото време, с весело
настроение,
много цветни балони, детски усмивки и
смях премина 1 юни
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Община Видин обявява три програми за деца и младежи през лятото
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ската администрация.
„За мен е удоволствие
да обявя новите три
програми, които Община Видин стартира това
лято. Инициативите са
включени в управленската програма на кмета
д-р Цветан Ценков и са
насочени към развитието на децата и младите
хора“, подчерта заместник-кметът.
Борисова обясни,
че първата програма е
свързана с доброволчеството. Община Видин започва набирането
на доброволци от днес.
„Те ще се заемат с организирането и провеждането на културни и
спортни събития, както
и ще участват в облагородяването на нашия
град“, уточни заместник-кметът, като благодари на служителите
на общинската администрация, които първи
се включиха. Втората
програма, която Общината ще реализира през
юли и август е „Лятна
занималня за малки и
големи“. Тя ще даде
възможност на децата и
младежите да осмислят
пълноценно свободно-

то си време през летните месеци. Третата
нова програма, която
Борислава
Борисова
представи, е за платен
стаж, в рамките на който младежи ще могат
да работят в общинската администрация и в
общинските предприятия. Така те ще добият
професионален опит,
трудови навици, качества като отговорност и
трудолюбие, отбеляза
заместник-кметът.
Повече подробности за характера на програмите
представиха
служители от отдел „Хуманитарни
дейности“
в общинската администрация. Иванела Илиева, специалист „Етническа, интеграционна
политика и вероизповедания“ разказа за инициативата, свързана с
доброволчеството. Освен че пряко ще отговаря за тази програма, тя
е и един от първите доброволци, които заявиха желание да участват.
„Община Видин започва
инициативата за младежко доброволчество,
защото е важно младежите да са социално ангажирани с различни каузи. Призовавам всички
млади хора, които искат

нещо да се случи в нашия прекрасен Видин,
да се отзоват и да помогнат със своя личен
пример, защото ние сме
промяната и сме тези,
които с действията си
ще създадем света, в
който искаме да живеем“, сподели Иванела
Илиева. Първата дейност, в която ще могат
да се включат доброволците, е кампанията
на Община Видин за
засаждане на цветя в
междублоковите пространства. И макар усилията да са насочени
към младежите до 29
години, няма да бъдат
връщани и по-възрастните наши съграждани,
желаещи да се присъединят към бъдещите доброволчески акции.
Цветелина Красимирова, младши експерт
„Младежки дейности,
спорт и НПО“ обясни
какви ще са летните
занимания: „Досега децата и младежите не са
били достатъчно социално ангажирани. Затова идеята е да им дадем
възможност да се включат в пет занимания, които да са интересни за
самите тях. Не искаме
да сме императивни и
затова още днес пуска-

ме анкетна карта, която
да попълнят онлайн –
целта е самите те да дадат предложения за заниманията, в които биха
искали да участват“.
Програмата ще стартира в началото на юли,
като до 15 юни ще могат
да се попълват анкетните карти, след което до
20 юни те ще бъдат обработени. Целта е да се
изведат еднаквите или
сходни предложения,
които са направени от
повече деца и младежи. Ако не могат да се
откроят такива, ще бъде
съставена комисия, която ще извърши подбора.
Водещи критерии, по
които това ще стане, са
възможностите да бъдат осигурени квалифицирани лектори и преподаватели, които да
водят съответното занимание, както и броят на
желаещите да се включат в него. „Призовавам
всички млади хора, които решат да попълнят
тази анкетна карта, да
бъдат достатъчно смели
в желанията си. Защото
дори да не успеем да ги
реализираме в рамките
на настоящата лятна
програма, ще се опитаме да ги осъществим
през следващата“, каза

Панорама на средното образование във Видин
w
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на учениците. „В последните две години
настъпи спокойствие
в
образователната
система в област Видин – и най-вече в
държавния план-прием“, отчете Асенова.
Тя подчерта, че това
е важно, защото се
дава възможност на
всички училища да
реализират заявените паралелки. Началникът на РУО благодари на директорите
на учебни заведения
в област Видин и на
всички институции,
с чието съдействие
това е постигнато.
Приветствие към
присъстващите
отправи и кметът на
община Видин д-р
Цветан Ценков, който

изрази задоволство,
че вижда толкова
много деца, защото
това означава, че
градът и общината
имат бъдеще. „Много се радвам, че нашите професионални и профилирани
училища предлагат
специалности, които отговарят на предизвикателствата на
нашето съвремие“,
каза д-р Ценков. Той
посъветва
седмокласниците добре да
помислят и да обсъдят с родителите си
важния избор къде
да продължат своето
обучение, за да сбъднат мечтите и постигнат целите си.
На Панорамата на
образованието бяха
наградени ученици
и учители, достойно

представили Видин
на регионални и национални
състезания. Кметът д-р Ценков връчи грамоти
на петима учители за
принос в развитието
на професионалното
образование. Отличени бяха и техните
възпитаници, представили се достойно на състезанията.
Единадесетте ученици получиха своите
грамоти от началника
на РУО Веселка Асенова.
Панорамата
на
образованието продължи няколко часа.
В шатрите, разположени в пространството до Съдебната
палата, 10 училища
– девет от община
Видин и училището
в Кула, представиха

профилите и професиите, които предлагат на своите бъдещи
ученици. И като че ли
се надпреварваха кой
ще го направи по пооригиналния начин.
Някои от училищата опитваха да
привлекат интерес с
извънкласните занимания, в които учениците могат да се
включат – например в
клуб по роботика или
за редена на кубове
на Рубик, какъвто бе
случаят на Математическата гимназия
„Екзарх Антим I“.
Учениците от Гимназията с преподаване
на чужди езици „Йордан Радичков“ пък
бяха
организирали
викторина с награди.
От СУ „Цар Симеон
Велики“ бяха заложи-

Цветелина Красимирова, която е и един от доброволците.
Силвана Сюлейман, главен експерт
„Култура“ в Община
Видин, представи програмата за платен стаж,
която ще позволи на 20
младежи на възраст от
15 до 29 години да придобият опит в общинската администрация и
различните структури.
Стажът ще е в рамките
на един месец, като за
този период младежите
ще получат заплащане,
съобразено с действащата
нормативна
уредба. В момента се
определят критериите,
на които кандидатите
трябва да отговарят,
след което ще бъде обявено начало на приема
на заявления. Първите,
които подадат своите
документи и отговарят
на критериите, ще бъдат приети да стажуват.
Силвана
Сюлейман
сподели още: „Много
съм щастлива, защото
за пръв път Община Видин излиза с такава систематизирана и добре
обмислена
политика,
насочена към младите
хора“.
В
пресконференцията участва и Пен-

ка Асенова, секретар
на Местната комисия
за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни в Община Видин.
Тя обясни, че идеята е
в доброволческите инициативи да се включат
също деца и младежи,
с които комисията работи, като по този начин
се подпомогне тяхната
социализация. И други
представители на общинската администрация, на Общински културен институт „Дунав“,
Регионална библиотека
„Михалаки
Георгиев“,
Регионален исторически музей също дават
пример, включвайки се
като доброволци.
Желаещите
да
участват в програмата
за младежко доброволчество, могат да заявят
това на тел. 094/609
475. На него, както и на
имейл mladejki.deinosti.
vidin@gmail.com
ще
може да се получи информация както за тази
програма, така и за летните занимания за деца
и младежи и за платените стажове.
Анкетната карта е
достъпна на следния
линк: https://forms.gle/
G2CJ3PG8cGpA7icf6

ли на съвременните
технологии – на екран се въртеше презентация,
показваща новата модерна
сграда на най-старото видинско учебно
заведение. Шатрата
на Професионална
гимназия „Проф. д-р
Асен Златаров“ привличаше вниманието
с таблата, представящи „пъстрия“ училищен живот и с демонстрация на дейността
на клуба по приложна
електроника. Професионална гимназия
по туризъм „Михалаки Георгиев“ изкушаваше посетителите
да се спрат до подредените като в ресторант маси и стоящите до тях ученици,
облечени в униформи
на келнери и готови
да обслужат своите
клиенти.
Вкусотии

се предлагаха и на
щанда на Професионалната
гимназия
по селско стопанство
в Дунавци, като там
имаше и кофички с
посадъчен материал
– обяснимо предвид
професионалната
ориентация на училището. От СУ „П. Р.
Славейков“ на табла
презентираха предлаганите
профили.
Шатрата на Професионална гимназия
„Васил Левски“ привличаше погледите
с поставената пред
нея атрактивна едноместна кола-тип болид. „Цветна“ беше и
шатрата на училището по изкуствата „Св.
св. Кирил и Методий“,
което беше заложило
на своята сила – музиката и рисуването.
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ПРОДАВА
ИМОТИ
Продавам двустаен тухлен апартамент
в ж.к. „Съединение“ и
първи етаж от къща,
150 кв. м, с двор 300 кв.
м, в района на Полицията; тел.: 0878 864 985,
0899 864 954
Продавам двустай-

ни тухлени апартаменти - в ж.к. „Съединение”,
70 кв. м, ет. 1, ремонтиран и обзаведен, и в ж.к.
„Химик”, ет. 4; тел.: 094/
600 399, 0887 381 855
Продавам апартамент в нова кооперация, на шпакловка и
замазка; 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
втори
етаж от къща, 90 кв.м,
с двор, собствен вход, в
центъра на Видин, цена
57 000 лв.; тел.: 094/
600 399, 0887 381 855
Продавам гарсониери в ж.к. „Крум Бъч-

OБЩИНА ВИДИН

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

ОБЯВЯВА

Процедура за провеждане на публични търгове с
тайно наддаване за отдаване под наем за срок от
3(три) години на части от
имоти(терени), находящи се
в гр.Видин, върху които са
ситуирани петна и са издадени схеми от гл.архитект
на община Видин, за разполагане на преместваеми
обекти по смисъла на чл.56
от ЗУТ:
1. Част от имот с идент.
10971.510.26 по КК на гр.Видин,
терен, находящ се в гр.Видин,
ЮПЗ, градинката срещу КАТ
с площ 7,20кв.м., за разполагане на временен павилион за продажба на еко такси
на МПС, съгласно скица-виза
№54/31.10.17г. на гл.архитект на
община Видин, начална тръжна
цена –150,00лв. месечен наем
без ДДС и начален час за провеждане на търга- 10,00ч.
2. Част от имот с идент.
10971.510.26 по КК на гр.Видин,
терен, находящ се в гр.Видин,
ЮПЗ, срещу к-с “Ситроен” с
площ 16,00кв.м., за разполагане на временен павилион за
застрахователен офис, съгласно скица-виза №58/29.11.17г.
на гл.архитект на община Видин, начална тръжна цена
–330,00лв. месечен наем без
ДДС и начален час за провеждане на търга- 10,15ч.
3. Част от имот с идент.
10971.502.13 по КК на гр.Видин,
терен, находящ се в гр.Видин,
ул.”Антон Страшимиров”, пред
ОДБХ с площ 9,38кв.м., за разполагане на преместваем обект
(павилион) за продажба на

Издател:

закуски, съгласно скица-виза
№16/31.03.21г. на гл.архитект на
община Видин, начална тръжна
цена –164,00лв. месечен наем
без ДДС и начален час за провеждане на търга- 10,30ч.
I.Търговете ще се проведат на 23.06.21г. в административната сграда на Община Видин, Медиен център-партерен
етаж.
II.Заявления за участие в
търговете и придружаващите го
документи се подават в срок до
22.06.21г. до 17,00ч., в “Център
за информация и обслужване
на граждани”, административната сграда на Община Видин,
ет.1.
III.Тръжната документация
се закупува в срок до 22.06.21г.
до 16,00ч. от ет.7, стая №4 в
административната сграда на
Община Видин. Цена на документацията – 40лв.без ДДС.
IV. Време и начин за оглед
- всеки работен ден
V. Депозит за участие в
търговете – 100лв./сто лева/
внесени в срок до 22.06.21г. по
сметка на Община Видин IBAN:
BG53STSA93003300046030,
BIC на “Банка ДСК”ЕАД: STSA
BGSF.
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 срока указан в
т. VI.
Тел. за справки 094/609417

„Кей Инвестмънтс“ ЕООД

Авторът носи пълна отговорност за написаното.
Хонорари се изплащат само за поръчани материали.
www.niebg.net info@niebg.net
тел.: 0895 986 313, 0882 026 676

варов, ет. 2 и ет. 3; ж.к.
„Баба Тонка“ ет. 8; ж.к.
„Гео Милев“, ет. 8 – 19
500 лв.; тел.: 0878 864
985, 0899 864 954
Продавам масивна едноетажна къща, с
жилищна площ около
75 кв. м, находяща се в
централната част на гр.
Видин, с дворно място
375 кв. м; тел.: 0877 151
848, 0876 808 296
Продавам/Заменям
парцел, 521 кв. м, ж.к.
“Крум Бъчваров”, без
посредник; тел.: 0876
099 585
Продавам двустаен тухлен апартамент,
70 кв.м, с гараж, в кв.
„Калето”; тел.: 094/ 600
399, 0887 381 855
Продавам
хубав
двустаен апартамент в
ж.к. „Химик“ и многостаен апартамент, 150 кв.
м, с гараж, в центъра;
тел.: 0878 864 985, 0899
864 954
Продавам изгодно
голяма тухлена гарсониера в ж.к. “Химик”, 50
кв. м; тел.: 0888 259 935
Продавам дворно
място 1200 кв. м, със
стара къща и кладенец,
в гр. Дунавци; тел.: 0888
629 601
Продавам къща в
село Новоселци, цена
4500 лв.; тел.: 0898 803
419
Продавам едноетажна къща в кв. „Калето“, след основен
ремонт, с прилежащо
дворно място 180 кв. м,
озеленено; тел.: 0878
864 985, 0899 864 954
Продавам земеделска земя в землището
на село Раброво, 7.5
дка, трета категория,
обработваема,
цена
1000 лева; тел.: 0897
942 438
Продавам самостоятелна къща, на два
етажа по 80 кв. м и двор
270 кв. м, до Пазара,
цена 70 000 лв.; тел.:
094/ 600 399,0887 381
855
Продавам дворно
място в село Покрайна,
900 кв. м; тел.: 0893 269
304
Продавам двустаен тухлен апартамент в
центъра и тристайни тухлени до площад „Ташкюприя“, ет. 1 (висок) и
ет. 2; тел.: 0878 864 985,
0899 864 954

Продавам тристаен
панелен апартамент в
ж.к. “Васил Левски”, от
собственик; тел.: 0878
767 476
Продавам тристаен
тухлен апартамент в кв.
„Калето”, 100 кв. м, с таванска стая; тел.: 094/
600 399, 0887 381 855
Продавам тристаен
апартамент, с гараж, в
ж.к. „Христо Ботев“, ет.
3; тел.: 0878 864 985,
0899 864 954
КУПУВА ИМОТИ
Купувам обработваема земеделска земя
и дялове от ниви в община Видин, Брегово,
Ново село, Грамада,
Кула, Димово, Макреш,
Ружинци, Бойница. Помощ при изготвяне 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
двустаен апартамент
във Видин, ул. „Пеьо
Яворов”, срещу жп гарата; тел.: 0888 950 234
Давам под наем
офиси и магазини във
Видин; тел.: 0888 622
789
Давам под наем халета; тел.: 0888 677 866
ТЪРСИ ПОД НАЕМ
Търся самостоятелна къща под наем, гарсониера или двустаен;
тел.: 0899 484 805
РАЗНИ ПРОДАЖБИ
Продавам

нови бали; тел.: 0876
467 690
Продавам дърводелски машини – банциг, абрихт, дърводелски инвентар; тел.: 0882
096 555
Продавам/Заменям
немска перална машина, цена 520 лв.; тел.:
0886 109 417
Продавам банциг
и борапарат; тел.: 0884
850 159
РАЗНИ КУПУВА
Купувам
пчелен
мед от рапица и восък;
тел.: 0887 621 540
Купувам народни
носии, всякакви; тел.:
0878 241 027
РАБОТА
Търся втора жена
за гледане на възрастна жена в град Галатина, Италия (на тока на
ботуша); тел.: 0893 583
899
Търся продавач на
вестници; тел.: 0879
168 048
УСЛУГИ
Ремонт на покриви,
огради и други строителни дейности; тел.:
0892 700 063
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,
преградни
стени, фаянс, ламинат,
ВиК инсталации; тел.:
0898 674 203, 0889 128
424, 0896 332 063
ЗАПОЗНАНСТВА
50-годишен мъж,
сам, сирак, търси самотна и сериозна бизнес дама над 50 години,
за която да работи и
живее постоянно; тел.:
0886 889 610

люцер-

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

Тел.: 0876 41 99 30

ИздаНИЕто не носи отговорност за достоверността на подадените за публикуване обяви
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Община Видин предоставя безвъзмездно над 3200 фиданки акация

Община Видин предоставя 3200 фиданки
акация. Част от дръвчетата получиха на 31 май
представители на браншовата организация на
пчеларите. Акцията се
организира в рамките на
първия етап от програмата на Общината „Нашият Видин – по-красив
от всякога“. При предаването на фиданките на
място дойдоха кметът
д-р Цветан Ценков, заместник-кметът Свето-

слав Скорчев и инж. агр.
Емилиян Енчев, директор на Областната дирекция „Земеделие“ във
Видин.
„Съвместно с Областната дирекция и
Общинската
администрация продължаваме
усилията на всички наши
съграждани Видин наистина да се превърне
в по-красив от всякога.
Днес даряваме близо
1500 акации на пчеларите, които те ще засадят.

А Община Видин има
отворени телефони, на
които всеки един наш
съгражданин може да се
обажда, за да получава
насаждения и цветя, които ще могат да се засадят в междублоковите
пространства“ – каза д-р
Ценков. Той коментира,
че очакванията са до
две седмици Общината да започне поетапно
реновиране на всички
междублокови пространства, които са предвидени след направена от
комисия оценка, асфалтирането им, ремонтът
на някои улици, които не
са в добро състояние. И
изрази надежда, че до
края на годината нашият роден град ще стане
още по-приветлив и красив и видинчани ще се
гордеят с него.
От своя страна Емилиян Енчев заяви: „Това
е една хубава инициатива, която показва доброто взаимодействие

Чавдар Петров с уникална изложба пред Стамбол капия

В уникална изложба в пространството
около Стамбол капия
известният
видински художник Чавдар
Петров показа свои
творби, които до този
момент не бе представял пред местна
публика.
Приятели,
колеги и почитатели на
Чавдар Петров, както и
много граждани имаха
възможност да видят
картините, чието въздействие бе още посилно на фона на културно-историческата
забележителност.
Кметът на община Видин д-р Цветан
Ценков и заместниккметът по хуманитарни
дейности и социална
политика
Борислава
Борисова също разгледаха изложбата. Д-р
Ценков поздрави Чавдар Петров за идеята

да я организира точно
на това емблематично място. Видинският
кмет отбеляза, че в нашия град трябва да се
случват повече такива
събития. Той беше категоричен, че съвместните усилия на Общината и на творческата
гилдия е добре да се
насочат към организирането на изложби и
биеналета във Видин
с международно участие. Д-р Ценков припомни, че видинската
художествена школа е
с големи традиции и те
трябва да продължат.
Той подчерта, че при
провеждане на такива
събития, може да се
даде възможност за
изява и на ученици от
училището по изкуствата „Св. св. Кирил и Методий“, както и на други деца, които обичат

да рисуват, за да има
приемственост между
поколенията.
Изложбата на Чавдар Петров бе под
мотото „Трагичното е
загиването на прекрасното при сблъсъка му
с действителността“.
В нея бяха включени
картини, които авторът
е рисувал за изложби
в София и в чужбина,
както и творби, създадени през последната
една година. Маслените платна са издържани в неповторимия
стил и уникална образна система на художника, който отново остава
верен на основните
мотиви, присъстващи
в цялото му творчество
– река Дунав, крепостта „Баба Вида“ и старопрестолният Видин,
разположен на големия
завой на реката.

между
институциите
и браншовите организации. Общината, Областната дирекция „Земеделие“ и Съюзът на
пчеларите имаме много
добра комуникация“.
Началникът на отдел
„Екология“ Светла Ангелова призова жителите
на общината да бъдат
активни и тази седмица
да подават заявления
в Центъра за административно обслужване:
„Може да заявявате
цветя, фиданки за населените места, за междублоковите пространства – ще ги засадим
заедно“.

Пламен Цанков от
дружеството на пчеларите също благодари за
чудесната инициатива и
изрази намерението на
бранша да продължи добрата работа и комуникация с Община Видин.
Припомняме, че от
31 май стартира следващият етап на програмата
„Нашият Видин – по-красив от всякога“ с набиране на заявления (могат
да кандидатстват жители, които не са участвали в предходния период
на програмата) в рамките на 5 дни, за да се озелени в междублоковите
пространства и зелени-

те площи в град Видин,
град Дунавци и останалите населени места на
територията на общината. Със заявления могат
да се включат и всички
държавни институции.
Заявления се подават в Центъра за административно обслужване
на адрес: гр. Видин, пл.
„Бдинци“ №2. Работното
време е от 8:30 до 17:00
часа. За по-подробна
информация може да
позвъните на тел. 0884
334305 – Светла Ангелова, началник на отдел
„Екология“, в рамките на
работния ден - от 9.00 ч.
до 17.00 ч.

Приключи успешно проект „Укрепване
на туристическото предприемачество и
насърчаване на услугите – СТЪПКИ”

С проведените на 14.05.2021 г.
в заседателната зала на Общински съвет – Видин еднодневна
среща и на 20.05.2021 работна
среща приключиха дейностите по
проект „Укрепване на туристическото предприемачество и насърчаване на услугите – СТЪПКИ”,
№ CB007.2.13.077, реализиращ
се по Програмата Interreg-ИПП
за трансгранично сътрудничество
България – Сърбия 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския
съюз. На еднодневната среща бе
предоставена възможност на млади предприемачи в туристическия
сектор за обмен на идеи и формиране на партньорства за осъществяване на съвместни инициативи. Като резултат бе изготвен
списък с потенциални партньори,
който е качен на платформата по
проекта и който ще се превърне в
основа за бъдещи съвместни бизнес и партньорски инициативи в
областта на туризма. Официално
бе учредена мрежа STEPS, която
включва институции, организации
и професионалисти от трансграничния район България – Сърбия,
които ще работят за насърчаване
на младежкото предприемачество, както и млади бъдещи предприемачи в областта на туризма.
С тези срещи бе изпълнена
последната дейност от проекта (дейност 6 - Събитие за създаване
на мрежа от млади предприемачи
в туризма), бяха дискутирани постигнатите резултати, както и въпроси, свързани с устойчивостта
на проекта след завършването
му; административни, технически,

организационни и финансови въпроси, свързани с предстоящото
финално отчитане; както и въпроси, свързани с организацията
и провеждането на заключителна
пресконференция.
След проведените дейности
по проекта бяха постигнати и очакваните резултати:
Проведено проучване за
анализиране и идентифициране
на предлаганите туристически
услуги и продукти и необходимостта от подобрения в областите - човешки ресурси, маркетинг и
реклама и предприемачески инициативи в цялата трансгранична
област;
- Проведено специализирано
обучение за млади предприемачи
в туризма;
- Разработена онлайн платформа за онлайн консултации и
обучения в областта на туризма и
мобилно приложение;
- Изградена мрежа от предприемачи в областта на туризма.
Всички тези резултати донесоха допълнителни ползи като осигуриха ключови бизнес умения и
създаване на възможности за самостоятелна заетост на младите
хора. В бъдеще ще се използва
по-добре местният потенциал, ще
се забави процеса на миграция и
в резултат ще се постигне устойчиво икономическо развитие от
двете страни на границата. Не на
последно място резултатите от
проекта ще спомогнат за увеличаване на възможностите за интелигентен икономически растеж на
местно и трансгранично равнище.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.

