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Нов съветник положи 
клетва в Ружинци

Четете на стр. 3

Летящ старт на годината за лекоатлетите 
на СК „Радуканови“ – Видин 

Проект за модернизация на ж.п. отсечката Медковец – 
Срацимир е подаден по Механизма за свързана Европа
Индикативният бюджет на проект-

ното предложение е 292 млн. евро

Кметът д-р Цветан Ценков: 

Недопустимо е да се 
създава конфронта-
ция между местната 
и централната власт

УниБИТ с дарение за две библиотеки във Видинско

Повече от добре 
започна 2022 година 
за Спортен клуб по 
лека атлетика „Радук-
анови“ – Видин. Сил-
но представяне запи-
саха състезателите на 
клуба на първата за 
годината надпревара 
– националния шам-
пионат за момчета и 
момичета до 14 годи-
ни, който се проведе 
на 15 и 16 януари в 
София. Като републи-
кански шампион на 

Ре г и о н а л н а 
библиотека „Ми-
халаки Георгиев“ 
и библиотеката 
към Народно чи-
талище „Развитие 
– 1926“ с. Антимо-
во получиха даре-
ния, включващи 
десетки книги. Те 
са предоставени 
от Университета 

по библиотекознание 
и информационни 
технологии (УниБИТ) 
и включват книги на 
академичното изда-
телство „За буквите 
–О писменехь“. Да-
рението стана факт 
благодарение на доц. 

Осем транспортни 
проекта на стойност 
приблизително 391 
млн. евро са подадени 
от българска страна 
по първата покана за 
набиране на предло-

Тази категорична 
позиция видинският 
кмет заявява в де-
кларация, която той 
представи в начало-

то на миналата сед-
мица на съвместна 
пресконференция с 

Дискусия за културното на-
следство се проведе във Видин

Ре г и о н а л н и я т 
пресклуб на БТА бе 
домакин на конфе-
ренция „Културното 
наследство на Бъл-
гария и Европа – на-
стояще и бъдеще“. 
Форумът е част от 
инициативата „Бъл-
гарски гласове за 
Европа“, подкрепе-
на от Европейския 
парламент. Участие 
в него взеха област-
ният управител Лю-
бен Иванов, Негово 

Високопреосвещен-
ство Видинският 
митрополит Даниил, 
заместник-кметът 
на община Видин 
Борислава Бори-
сова, заместник-
кметът на община 
Белоградчик Росен 
Младенов, архео-
лозите проф. Нико-
лай Овчаров и доц. 
Здравко Димитров, 
представители на 

На Бабинден във Видин
Празник в Детска ясла „Слънчев кът“ и подаръци за Отделе-
нието по акушерство и гинекология във видинската болница

На 21 януари – 
Деня на родилната 
помощ, известен още 
в народната тради-
ция като Бабинден, 
заместник-кметът на 
община Видин Бо-
рислава Борисова 
гостува на децата от 
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жения по Механизъм 
за свързана Европа 
2021-2027, съобщи-
ха от Министерство-
то на транспорта и 
съобщенията. Един 
от тях е за модер-
низация на желе-
зопътната отсечка 
М ед к о ве ц - С р а ц и -
мир от направлени-
ето Видин-София. 
Проектното предло-

жение е подадено 
от Национална ком-
пания железопътна 
инфраструктура. То 
предвижда преми-
наване на ж.п. ли-
нията по ново трасе, 
с което общата му 
дължина ще бъде 
намалена с 14 км, 
а скоростта за дви-
жение на влаковете 
– увеличена до 120 
км/ч за товарни и 
160 км/ч за пътниче-

ски влакове. Индика-
тивният бюджет на 
проекта е 292 млн. 
евро.

Четири от пред-
ложенията са на 
ДП „Пристанищна 
и н ф р а с т р у к т у р а “ 
(ДППИ).  Те включват 
проекти за закупува-
не на ледоразбивач 
за река Дунав; за ре-
хабилитация на въл-
нолом в пристанище 
Бургас; за проучване 

на възможностите за 
електрификация на 
речните пристанища 
и за определяне на 
потенциални точки 
за изграждане на 
платформи за ком-
биниран превоз в 
пристанище Русе. 
С покупката на спе-
циализиран кораб 
– ледоразбивач, ще 
се подобри целого-
дишният достъп до 
българските речни 

пристанища. До мо-
мента България не 
разполага с подобен 
тип съоръжение. 
Мултифункционал-
ният кораб ще по-
могне за премахва-
не на заледяванията 
в пристанищата през 
зимата и за измерва-
не на дълбочините в 
тях през останалата 
част от годината.

Три проекта са 
подадени от компа-

нии в частния сек-
тор. Дейностите по 
едно от проектните 
предложения включ-
ват изграждане на 
паркинг зони за теж-
котоварни превозни 
средства в Елин Пе-
лин, Русе и Видин.

Срокът за одо-
брение на проектите 
от Европейската ко-
мисия е до средата 
на 2022 г.

председателя на Об-
щинския съвет Гена-
ди Велков. В доку-
мента се коментира 
създалата се атмос-
фера на напрежение 
между институциите 
във Видин, в резул-
тат от действията на 
новия областен уп-
равител Любен Ива-
нов. „През миналата 
седмица той върна 
решенията на Об-
щинския съвет за ак-
туализация на мест-
ните данъци и такси 
и на цените на услу-
гите, както и одобре-
ната план-сметка за 
чистота за 2022 г., 
с което на практика 
блокира работата на 
общинската админи-
страция. Вследствие 
на тези действия не 
е възможно да стар-
тира новата данъчна 
кампания, защото 
няма как да бъде 
начислен облогът за 
настоящата година. 
Това поражда зна-
чително неудобство 
за гражданите на 
Общината, които же-
лаят още в първите 
дни на календарната 
година да заплатят 
задълженията си. И 
това е прецедент в 
национален мащаб“, 
се подчертава в де-
кларацията.

В нея видинският 
кмет изразява мне-
ние, че в основата на 

противопоставянето 
стоят икономически 
интереси. В следва-
щите дни ще бъдат 
публикувани офи-
циални документи, 
показващи сумите, 
усвоени от фирми, 
извършвали охрана, 
почистване, озеленя-
ване и други услуги, 
както и средствата, 
превеждани от Об-
щината без договори 
на спортни клубове. 
Справката ще посоч-
ва както средствата, 
които са получавани 
в предишни манда-
ти, така и изплаща-
ните в настоящия 
мандат. „Надявам 
се гражданите сами 
да преценят кой се 
грижи по-добре за 
целесъобразното и 
ефикасно изразход-
ване на платените 
от тях данъци“, отбе-
лязва д-р Ценков в 

декларацията.
Той апелира към 

министър-председа-
теля Кирил Петков 
и правителството 
да се намесят и да 
прекратят безсмис-
лената конфронта-
ция и заявява, че 
като кмет на Видин 
няма да толерира 
конфронтация меж-
ду местната власт 
и правителството, 
чийто представител 
е областният упра-
вител. „Няма да то-
лерирам опитите за 
извличане на поли-
тически и икономи-
чески дивиденти за 
сметка на Общината 
и нейните жители. 
Подобно противо-
поставяне не води 
до положителни ре-
зултати. Бъдещето 
и просперитетът на 
Видин и региона са 
възможни само с 

общите усилия на 
всички – местната 
власт, централна-
та власт, народните 
представителите , 
гражданското обще-
ство“, се казва още в 
декларацията.

Председателят 
на Общинския съвет 
Генади Велков отбе-
ляза, че никога не 
е подходящ момент 
за актуализация на 
данъците и таксите, 
затова и предложе-
нието за промяна на 
размера на данъците 
е стояло на бюрото 
му повече от година, 
докато внасянето му 
не е станало неиз-
бежно. 

Велков заяви, че 
не може да приеме 
опитите на област-
ния управител да 
внуши, че връщане-
то на решенията е 
единствено защото 

не са юридиче-
ски издържа-
ни. Той посочи 
в тази връзка, 
че видинският 
Администрати-
вен съд оставя 
без разглеж-
дане жалбата 
на областния 
управител на 
област Видин 
против раз-
пореждане за 
допускане на 
предварително 
изпълнение на 
решението, с 
което е приета 
план-сметката. 

Генади Велков по-
сочи, че областният 
управител е върнал 
и решението, с което 
в края на миналата 
година беше приета 
актуализация на об-
щинския бюджет за 
2021 година. И на-
прави сравнение с 
приемането на едно-
типно предложение 
в края на 2018 годи-
на за актуализация 
на бюджета, внесено 
по същия начин и 
със същите мотиви, 
когато Любен Ива-
нов като общински 
съветник гласува 
„за“. „Известно вре-
ме се чудих каква е 
причината и какво се 
е променило за две 
години. Причината 
се оказа много три-
виална – пари. За че-
тири години фирма 
на близки на новия 

областен управител, 
през миналия ман-
дат е получила 534 
942,78 лв. за охрана, 
а през 2020–2021 г. - 
49 913,98 лв., от кои-
то 40 000 лв. са пла-
щане от предишния 
мандат“, коментира 
Генади Велков. 

В отговор на жур-
налистически въ-
прос той обясни, че 
в резултат на дейст-
вията на областния 
управител се влиза 
в съдебна процеду-
ра, която може да 
продължи и месеци. 
И според него с това 
се цели да се блоки-
ра работата на ад-
министрацията.

Д-р Цветан Цен-
ков заяви, че никога 
няма да се поддаде 
на какъвто и да е 
натиск. „Свидетели 
сте, че за последни-
те две години мои-
те и на колегите ми 
усилия доведоха до 
видима промяна в 
града. Не случайно 
и декларацията така 
завършва, такива са 
и разговорите ми с 
народните предста-
вители – да работим 
ръка за ръка и да 
изведем Видин от 
позорната класация 
на най-бедния и де-
мографски сринат 
край“, подчерта кме-
тът. 

Пресцентър 
Община Видин

Проект за модернизация на ж.п. отсечката Медковец – 
Срацимир е подаден по Механизма за свързана Европа

Кметът д-р Цветан Ценков: Недопустимо е да се създава кон-
фронтация между местната и централната власт



3

Кметовете настояват за ръст на изравнителната субсидия с 15 на сто

Нов съветник положи 
клетва в Ружинци Окръжен съд – Монтана осъди прокуратурата да 

плати 83 000 лева обезщетение на Герго Гергов

На 17 януари се 
проведе първото за 
тази година заседа-
ние на Общинския 
съвет в Ружинци. На 
него клетва положи 
нов общински съ-
ветник – Левентин 
Асенов. Той влиза 
в местния парла-
мент на мястото на 
напусналата мина-
лата година Дими-
тринка Гергова. 

На заседанието 
са гласувани реше-
ния за предоставяне 
на безлихвен заем 
от сметката за чуж-
ди средства, които 
ще бъдат използва-
ни за разплащане 
на три програми: 
„Нова възможност 
за младежка зае-

тост“, „Топъл обяд“ 
и „Патронажна гри-
жа +“. Това се на-
лага, тъй като по 
тези програми въз-
становяването на 
разходите се бави 
с месеци, обясни 
кметът на Ружинци 
Александър Алек-
сандров. По дру-
гото предложение 
е взето решение 
за придобиване 
на недвижим имот 
в с. Плешивец на 
стойност 20 000 лв. 
Става въпрос за би-
вшето училище, ко-
ето ще бъде използ-
вано за нуждите на 
Община Ружинци в 
сферата на социал-
ната политика, уточ-
ни Александров.

Кметовете на 
общини са започ-
нали преговори с 
Министерството на 
финансите за проек-
тобюджета за 2022 
година, съобщи кме-
тът на Монтана Зла-
тко Живков. Той оп-
редели тричасовите 

онлайн разговори, 
проведени с вице-
премиера и минис-
тър на финансите 
Асен Василев, като 
насърчителни. Из-
равнителната субси-
дия, която кметовете 
използват за местни 
дейности, може да 

нарасне до 15 на сто, 
заради инфлацията 
и поскъпналата из-
дръжка.

Другата обсъж-
дана тема е капи-
таловата субсидия, 
при която кметовете 
настояват за ръст от 
105 милиона лева. С 
тези средства се фи-
нансират ремонтите 

на общинската пътна 
мрежа и инфраструк-
тура. Една от причи-
ните за искането на 
кметовете е увели-
чението на цените 
на строителните ма-
териали средно с 30 
на сто.

Делегираните от 
държавата дейности 
също трябва да бъ-

дат актуализирани 
нагоре, подчерта кме-
тът Живков. Това са 
дейностите в образо-
ванието, здравеопаз-
ването, социалните 
услуги, културата и 
други. „Ние настоя-
ваме да има ръст във 
всички тези сфери, а 
не само в образова-
нието, който ни бе 

представен“, заяви 
кметът на Монтана. 
Той изрази надежди, 
че скоро споразуме-
нието между Нацио-
налното сдружение 
на общините в Ре-
публика България и 
Министерството на 
финансите ще бъде 
готово.

Окръжен съд – 
Монтана е осъдил 
Прокуратурата на 
Република България 
да заплати на бив-
шия кмет на община 
Видин Герго Гергов 
80 000 лева обезще-
тение за неимущест-
вени вреди и 3000 
лева обезщетение за 
имуществени вреди 
от незаконно повдиг-
натите му обвинения 
за извършени прес-
тъпления и наложе-
ните му ограничител-
ни мерки. 

Гергов беше кмет 
на Видин през ман-
дата 2011-2015г.. 
През 2014 г. срещу 
него беше образува-
но досъдебно про-
изводство на Спе-
циализирано звено 
„Антикорупция” при 
Софийска градска 
прокуратура, а в по-
следствие Гергов 
беше привлечен за 
обвиняем с три об-
винения – престъ-
пление по служба 
с цел да набави за 
себе си облага, не-
законно държане на 
нерегистрирани ар-
хеологически обекти 
и незаконно държане 
на боеприпаси. През 
2016 г. му беше пов-
дигнато и четвърто 
обвинение – за прес-
тъпление срещу сто-
панството. Взета му е 
мярка за неотклоне-
ние „парична гаран-
ция“ в размер на 30 
000 лева, изменена 
впоследствие на 10 
000 лева, наложена 
му е и мярка „Забра-
на за напускане на 
Република България, 

освен с разрешение 
на прокурор“ и мяр-
ка „Отстраняване от 
длъжност“, които са 
отменени през 2015 г. 

През април 2016 
г. воденото от Спе-
циализираното зве-
но „Антикорупция“ 
наказателно произ-
водство срещу бив-
шия видински кмет 
за престъпление по 
служба и незаконно 
притежавани боепри-
паси е прекратено, а 
през ноември 2016 г. 
е прекратено и нака-
зателното производ-
ство за престъпление 
срещу стопанството. 
През юни 2016 г. Гер-
гов е оправдан от Ок-
ръжен съд – Видин по 
делото за незаконно 
държане на археоло-
гически обекти и при-
съдата е потвърдена 
от Апелативния съд. 

В последствие 
Гергов подава до 
съда иск по Закона 
за отговорността на 
държавата и общи-
ните за вреди (ЗО-
ДОВ). Бившият кмет 
на Видин твърди, че 
повдигнатите му об-
винения и публично 
предприетите срещу 
него мерки, сред ко-
ито влизането на над 
30 униформени и ци-
вилни служители на 
МВР и ДАНС и про-
курори от звено „Ан-
тикорупция“ в Общи-
на – Видин и в дома 
му, многочасовите 
обиски, публичното 
му задържане и от-
веждане с патрулен 
автомобил, прескон-
ференциите на Про-
куратурата, в които 

се изтъквали тежест-
та на обвиненията 
и последвалите ме-
дийни публикации, в 
които бил посочван 
като престъпник, са 
му причинили огро-
мен психичен стрес, 
влошили здравослов-
ното му състояние и 
уронили достойнство-
то и авторитета му в 
общината и цялата 
страна. Вследствие 
на всичко това Гергов 
посочва, че е загубил 
и доверието на изби-
рателите и опитите 
му да го възвърне в 
местните избори през 
2015 г. и 2019 г. оста-
нали без успех. Зато-
ва в исковата си мол-
ба той претендира за 
обезщетение за не-
имуществени вреди 
в размер на 200 000 
лева /по 50 000 лева 
за всяко отделно об-
винение/, както и 
обезщетение от 3000 
лева за имуществени 
вреди. 

Прокуратурата на 
Република България, 
чрез прокурор от Ок-
ръжна прокуратура – 
Монтана, е оспорила 
както основанията, 
така и размера на ис-
ковете, като твърди, 
че липсват доказа-
телства за претърпе-
ните от Гергов вреди, 
които да са пряк и не-
посредствен резултат 
от обвиненията. 

След като се е 
запознал с всички 
доказателства и е из-
слушал свидетелите 
по делото, съдът е 
приел за безспорно 
установено, че нака-
зателните производ-

ства и делото срещу 
бившия видински 
кмет са приключили с 
прекратяване поради 
липса на извършено 
престъпление и оп-
равдателна присъда, 
което е основание 
по ЗОДОВ за анга-
жиране отговорност-
та на държавата за 
вреди, причинени на 
граждани от проку-
ратурата. Безспорно 
установено е също 
и, че вследствие на 
предприетите срещу 
него действия, нало-
жените ограничител-
ни мерки и медийни-
те публикации Гергов 
е преживял негатив-
ни емоции, страх от 
наказание за нещо, 
което не е извършил, 
бил е публично ди-
скредитиран, засег-
нато е било доброто 
му име и авторитет 
сред обществото, ко-
ето се е отразило и 
на здравословното 
му състояние. 

Затова ОС – Мон-
тана е осъдил Про-
куратурата на Репу-
блика България да 
заплати 80 000 лева 
обезщетение за не-
имуществени вреди и 
3000 лева обезщете-
ние за имуществени 
вреди от незаконно 
обвинение за извър-
шени престъпления 
заедно със законна 
лихва до окончател-
ното изплащане, как-
то и 2194 лева раз-
носки по делото. 

Решението под-
лежи на обжалване 
пред Апелативен съд 
- София.



 от стр. 1

4бр. 3 понеделник -  неделя  24 - 30 януари 2022 г.

културни и образо-
вателни институции 
и др. С видеокон-
ферентна връзка от 
Брюксел се включиха 
българските евроде-
путати Ева Майдел 
и Андрей Слабаков. 
Във форума участва 
и арх. Ангел Недял-
ков, който е ръко-
водител на проект 
„Реставрация и адап-
тация на Синагога - 
Видин в туристически 
обект Културен цен-
тър „Жул Паскин“.

Евродепутатът 
Ева Майдел отбеля-
за, че с всяка изми-
нала година Европа 
наистина става все 
по значима част от 
света - а нашите ар-
хитектурно-истори-
чески наследства, 
нашето изкуство, 
храни, природни цен-
ности са неща, които 
привличат граждани 
от целия свят в Евро-
па. По думите й, не-
малка е заслугата на 
Европейския съюз, 
защото той е основен 
източник на финан-
сиране, но също така 
предоставя и въз-
можности за много 
по-добро управление 

и запазване на кул-
турно-историческо-
то наследство чрез 
ди гитализацията . 
„Затова смятам, че 
събития като днеш-
ното са моментът 
да се отбележат ас-
пектите, в които по-

голяма координация 
на европейско ниво 
би помогнала на ре-
гиони като Видин да 
извлекат повече пол-
зи от своето богато 
културно наслед-
ство“, отбеляза още 
Майдел и добави, че 
се надява да получи 
предложения и идеи, 
които да доведат до 
бъдещото развитие 
на Европейския пар-
ламент и ЕС.

Област Видин е 
с богато историче-
ско наследство, пре-

красна природа, ту-
ризмът е традиция, 
която обаче трябва 
да бъде поставена 
на една модерна 
световна и европей-
ска основа, заяви 
в приветствието си 
областният управи-

тел. „Вярвам, че ще 
намерим правилните 
решения и ще напра-
вим Видинска област 
конкурентоспособна 
както в национален, 
така и в световен и 
европейски мащаб“, 
каза Любен Иванов. 
Той коментира, че 
досега в сферата на 
туризма се е работе-
ло на парче – всяка 
община е действала 
самостоятелно. При-
оритет за Областна-
та управа ще е зана-
пред да се залага на 

регионален подход и 
общи действия.

Заместник-кме-
тът на община Видин 
Борислава Борисова 
подчерта, че опаз-
ването на историче-
ските и културни да-
дености, развитието 

на туризма и въвеж-
дането на модерни 
онлайн технологии 
са сред приоритети-
те и на общинската 
администрация. „В 
момента се правят 
стъпки към създава-
нето на единен ту-
ристически продукт 
и нови туристически 
маршрути, съобра-
зени с възможност-
ите, които Видин 
има като регион, 
разположен на две 
граници. Категорич-
ното ни намерение е 

да възродим нашия 
град и го превърнем 
в привлекателна дес-
тинация с уникални и 
съхранени културно-
исторически забеле-
жителности“, заяви 
Борисова.

В изказването си 

заместник-кметът на 
Белоградчик Росен 
Младенов посочи, че 
пандемията е оказа-
ла осезателно влия-
ние върху туризма в 
региона. Забелязва 
се намален брой на 
посещенията на чуж-
дестранни туристи, 
но за сметка на това 
стимул е получил въ-
трешният туризъм, 
което се доказва от 
увеличения брой на 
българските посети-
тели.

Арх. Ангел Не-

дялков от своя стра-
на изрази мнение, че 
съхранението на кул-
турно-историческото 
наследство трябва 
да е и европейски, и 
национален, и реги-
онален ангажимент. 
За да има какво да 
покажем на тури-
стите, трябва да 
възстановим своите 
паметници, както в 
момента във Видин 
се реставрира Сина-
гогата. 

По време на 
дискусията беше 
обърнато внимание 
върху ролята на ди-
гитализацията и но-
вите технологии за 
представяне на кул-
турното наследство 
по атрактивен начин. 
Обсъдена беше и 
ролята на археоло-
гическите разкопки 
в античните римски 
градове Бонония и 
Рациария. Проф. Ни-
колай Овчаров и доц. 
Здравко Димитров 
бяха категорични, че 
е необходимо и през 
следващите няколко 
години да продължи 
работата по разкри-
ването, реставрация-
та и социализацията 
на двата обекта.

Младежи от Видин се учат на целите за устойчиво развитие
Трансграничният проект GOALs насърчава отговорното потребление и здравословния начин на живот

Дискусия за културното наследство се проведе във Видин

Над 50 младежи 
между 15 и 29 години 
от Видин участваха 
в международно съ-
битие, което популя-
ризира Целите за ус-
тойчиво развитие на 
ООН, като предлага 
иновативни методи за 
включване на млади-
те хора в постигането 
им. На 28 и 29 декем-
ври миналата година 
младите хора заедно 
с връстници от сръб-
ските градове Зайчар 

и Ниш работиха по 
идентифицирането 
на най-съществените 
социални, екологич-
ни и икономически 
предизвикателства 
и търсиха предпри-
емаческите им реше-
ния. Събитието беше 
организирано от 
Сдружение „Активно 
общество“, в парт-
ньорство с Фондация 
„Каузи“ от София, 
Тимошки младежки 
център от Зайчар и 

Сдружение „Проак-
тив“ от Ниш. 

Бедността, ло-
шият въздух и обез-
людяването на ре-
гионите бяха сред 
основните теми, 
по които работиха 
участниците. Сред 
предложенията им за 
разрешаване на тези 
проблеми бяха съз-
даването на център 
за личностно и про-
фесионално разви-
тие, насърчаване на 
отговорното потреб-
ление и привличане 
на големи инвести-
тори за създаване на 
нови работни места. 
На финално събитие, 
което беше организи-
рано изцяло онлайн, 
младите хора има-
ха възможността да 

представят бизнес 
идеите си пред пред-
ставители на граж-
дански организации, 
активисти и експерти 
в областта на устой-
чивото развитие. 

В помощ на мла-
дежите в проекта са 
привлечени посла-
ници на темата за 
устойчиво развитие. 
Това са познати лица 
както от града, така 
и с национално зна-
чение. По темата за 
отговорно потребле-
ние посланик беше 
Блажка Димитрова – 
създател на първия в 
България ресторант, 
базиран на концеп-
цията за нулев отпа-
дък. За здравослов-
ния начин на живот 
с младежите работи 

Светослав Петков 
– създател на дет-
ския футболен клуб 
„Пегас“ във Видин, 
виден застъпник за 
достъпен спорт за 
децата в града. Еко-
логичната тематика е 
в ресора на Богомил 
Петров – активен 
гражданин на Видин, 
организатор на мно-
жество добровол-
чески инициативи, 
походи и състезания 
в града. В рамките 
на проекта GOALs, 
финансиран от Про-

грамата за трансгра-
нично сътрудничест-
во България-Сърбия, 
през 2021 година 
бяха организирани 
редица събития с 
участието на посла-
ниците, които имат 
за задача освен да 
посочат проблемите, 
и да потърсят реше-
ния, като покажат на 
младите хора, че с 
изборите, които пра-
ви, всеки човек може 
да допринесе за доб-
руването на чове-
чеството. 
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д-р Диана Стояно-
ва, преподавател в 
катедра „Културно-
историческо наслед-
ство и туризъм“ при 
УниБИТ и директор 
на издателството.

Как се стигна до 
дарението, за вест-
ник „НИЕ“ разказа 
Десислава Димитро-
ва, която имаше при-
ятното задължение 
да предаде книгите 

на двете библиоте-
ки. „Доц. Стоянова е 
научен ръководител 
на моята докторска 
дисертация. Винаги, 
когато отида на кон-
султация при нея, тя 
много се интересува 
от нашия край и от 
културно-историче-
ското му наследство. 
Често й разказвам 
за културната про-
грама на Видин, за 
читалището в моето 
село Антимово, ко-

Допълнителни пейки 
са поставени в парк 
„Владикина бахча“

УниБИТ с дарение за две библиотеки във Видинско
ето е изключително 
дейно. Доц. Стоя-
нова винаги много 
се впечатлява и ме 
разпитва, особено 
след като я приба-
вих във Фейсбук 
групата на село Ан-
тимово“, обясни Ди-
митрова. Допълни, 
че случайно в разго-
вор с директорката 
на видинската биб-
лиотека Десислава 
Иванова разбрала, 
че във фонда на 
библиотеката липс-
ва една от първите 
книги на доц. Стоя-
нова – „Завръщане 
към корените“. „На 
последната научна 

консултация, която 
проведохме малко 
преди Коледа, казах 
на доц. Стоянова за 
тази липса и я по-
молих, ако може, да 
изпрати копие. Тя 
каза, че само едно 
не може, а ще даде 
по едно за регио-
налната библиотека 
и за библиотеката 
на читалището в Ан-
тимово“, разказа Ди-
митрова. В един мо-
мент обаче книгите 
от две се превърна-
ли в дарение от над 
300 книги.

Десислава Ди-
митрова напомни, 
че отново със съ-
действието на доц. 
Стоянова, както и 
благодарение на 
проф. Боряна Бу-
жашка във Видин 
беше показана доку-
менталната изложба 
за 150-годишнината 
от учредяването на 
Българската екзар-
хия. А добра новина 
за всички любители 
на историята във 

Видинско е, че екс-
позицията остава 
тук за постоянно. 
Идеята е изложбата 
да гостува в читали-
ща и образователни 
институции в цялата 
област, за да могат 
възможно най-много 
хора да се запозна-
ят с показаните в 
нея интересни доку-
менти. 

Пред вестник 
„НИЕ“ доц. Диана 
Стоянова обясни, че 
една от мисиите на 
УниБИТ е да подкре-
пя библиотеките в 
цялата страна. „Кул-
турата, която сме 
наследили от наши-

те предци, я имаме 
благодарение на 
онези изключително 
напредничави хора, 
желали да оставят 
нещо след себе си 
и така създали чита-
лищата – тази изклю-
чителна институция, 
която е без аналог. 
Без значение дали 
се намира в малко 
или в голямо насе-
лено място, читали-
щето е невероятна 
институция, която е 
съградила духа на 
българина, изтъкала 
е темелите на дей-
ците, дали културен 
подем на българите 
след Освобождени-
ето. Днес някак при-
емаме читалищата 
за даденост. Затова 
една от мисиите на 
нашия университет е 
да подпомагаме чи-
талищата, например 
като им изпращаме 
дарения“, обясни 
доц. Стоянова. 

Тя допълни, че в 
УниБИТ има специ-
алисти, които рабо-

тят в разнообразни 
научни направления 
и това е видно от 
богатата тематика 
на изданията, които 
са включени в даре-
нието. По този начин 
новостите и резул-
татите от научно-
изследователската 
работа ще достигнат 
и до читателите в 
област Видин. 

Дарените кни-
ги са ценна придо-
бивка за фонда на 
Регионална библи-
отека „Михалаки 
Георгиев“, комен-
тира от своя стра-
на директорката на 
културния институт 
Десислава Иванова. 
„За библиотеката, в 
ролята й на методи-
чен център за библи-
отеките от видинска 
област, дарението е 
особено ценно и по-
лезно. Тези издания 
на Университета по 
библиотекознание 
и информационни 
технологии включ-
ват заглавия и теми, 
заложени както в 
обучителната про-
грама по библиоте-
кознание и общест-
вени науки, така и 
за допълнителните 
к в а л и ф и к а ц и о н -
ни дейности, които 
библиотеката ни 
организира за над-
граждане на знани-
ята на работещите 
в сферата, а също и 
за самообразование 
на широк кръг спе-
циалисти“, подчерта 

Иванова. Директор-
ката на видинската 
регионална библио-
тека посочи още, че 
авторите на книгите, 
докладите и статии-
те са доказали се в 
своята област спе-
циалисти, черпене-
то на сведения от 
които ще помогне за 
надграждане на зна-
нията и уменията на 
библиотечната общ-
ност, ще даде све-
дения и ще развие 
възможности за ино-
вативни дейности 
и проекти в унисон 
със съвременните 
изисквания на обще-
ството. 

Дарените книги 
със сигурност ще са 
полезни и на читате-
лите, категорична е 
Десислава Димитро-
ва, защото са обхва-
нати разнообразни 
сфери на познание-
то. Нейната надеж-
да е, че подобни 
жестове ще са вдъх-
новение и за други 
хора – вместо да 
изхвърлят вече не-
потребни им книги, 
да ги дарят на някоя 
библиотека. „Това, 
което е непотребно 
за теб, може да се 
окаже изключително 
ценно за някой друг. 
Това книжно даре-
ние е положителен 
пример, който по-
ставя едно позитив-
но начало на 2022 
година“, сподели Ди-
митрова. 

През последни-
те дни работници 
от Общинско пред-
приятие „Чистота, 
озеленяване и бла-
гоустройство“ са 
монтирали още 15 
пейки в парк „Вла-
дикина бахча“ в 
град Видин. От об-
щинската админи-
страция отбелязаха 
в тази връзка, че с 
това продължава 
подобряването на 
условията в зоните 
за отдих в града. От 
местната институ-
ция допълниха, че 
поставянето на пей-
ките е съобразено и 

с желанията на ви-
дински граждани, 
които в сигнали до 
администрацията 
са споделяли необ-
ходимостта от раз-
полагане на допъл-
нителна паркова 
мебел.

От Общината 
подчертаха, че така, 
след като в края на 
миналата година 
бяха асфалтирани 
и част от алеите във 
„Владикина бахча“, 
едно от любимите 
на видинчани места 
за разходки и отдих 
разполага с още по-
добри условия.
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Кметът изпрати поздравление и подаръци за столетник от Видин

първа група в Детска 
ясла „Слънчев кът“, 
където бяха подгот-
вили тържество по 
случай празника. Тя 
връчи поздравите-
лен адрес от кмета 
д-р Цветан Ценков 
на Нина Емилова, 
директор на „Детска 
ясла „Слънчев кът“ 
и Детска млечна кух-

ня“, както и подаръци 
от Общината за мал-
чуганите. Борисова 
поздрави колектива 
на яслата с хубавия 
български празник 
Бабинден и каза, 
че с него свързваме 
новото начало и на-
деждата за по-добро 
бъдеще. Заместник-
кметът благодари на 
целия екип на дет-
ското заведение за 

всеотдайност-
та, усърдието 
и търпението, 
с които обгриж-
ват най-малки-
те жители на 
Общината. И 
им пожела да 
бъдат винаги 
удовлетворени 
от вложените 
усилия, а на 
децата – да 
растат здрави, 
усмихнати и 

безгрижни.
Възпитаниците 

на яслата, облече-
ни в народни носии, 
пяха, играха хора и 
рецитираха стихче-
та. Беше възпроизве-
ден обичай, свързан 
с празника, в който 
се включиха всички 
деца. Помещенията 
в яслата, където се 
намират малчугани-
те от първа група, 

са осве-
жени и 
оборуд-
вани с 
нови 16 
л е г л а . 
До две 
седмици 
ще бъ-
дат об-
н о в е н и 
и стаите 
на втора 
г р у п а , 
к ъ д е т о 
с ъ щ о 

ще се доставят 
нови легла.

По тради-
ция и тази годи-
на на 21 януари 
Община Видин 
изрази своето 
уважение към 
работещите в 
О тд ел е н и ет о 
по акушерство 
и гинеколо-
гия на МБАЛ 
„Света Петка“. 
Кметът д-р Цве-
тан Ценков изпрати 
поздравителен ад-
рес до началника 
на  Отделението по 
акушерство и гине-
кология в МБАЛ „Св. 
Петка“ д-р Слави 
Любенов. В него той 
отбелязва, че екипът 
на АГО от опитни 
специалисти и мла-
ди професионалисти 
е силно мотивиран и 
приема своята рабо-
та като мисия. 

Общин ата 
предостави и 
парична по-
мощ в размер 
на 500 лв. за 
нуждите на от-
делението. Тя 
беше връчена 
от директора 
на болница-
та д-р Ивета 
Найденова на 
д-р Любенов, а 
старшата аку-
шерка Наташа 

Кирова получи кра-
сив букет цветя.

Поздравителни 
адреси за празника 
кметът на Видин е 
изпратил и до всички 
акушерки, работещи 
в общинското звено 
„Детско и училищ-
но здравеопазване“. 
Той им благодари за 
всеотдайната и ви-
сокохуманна работа, 
за усърдието и обич-
та, с които обгриж-

ват нашите деца. 
Пожеланието му към 
тях е да бъдат ус-
пешни и да се гор-
деят с благородната 
си професия. „Нека 
най-малките жители 
на Общината растат 
здрави под Вашите 
незаменими грижи! 
Бъдете изпълнени с 
увереност, енергия 
и вяра!“ – пише в ад-
реса.  

На Бабинден във Видин

На 17 януари ви-
динчанинът Цветан 
Найденов отбеляза 
стотния си рожден 
ден. Тъй като здра-
вословното състоя-
ние на столетника не 
позволява личен кон-
такт, кметът на Видин 
д-р Цветан Ценков 

се срещна с него-
вите дъщеря и син - 
Илийка Цветанова и 
Валентин Найденов, 
за да ги поздрави с 
хубавия семеен праз-
ник. 

Градоначалникът 
направи парично да-
рение от свое име и 

връчи поздравителен 
адрес, в който изра-
зява радостта си, че 
жител на град Видин 
достига такава дос-
толепна възраст. „На 
този специален праз-
ник искам да изразя 
своето уважение към 
Вас като човек с висо-
ки морални ценности, 
отдаден на семей-
ството си, отгледал и 
възпитал деца, внуци 
и правнуци. Вие за-
служавате признани-
ето на обществото 
за извървения с чест 
житейски и професи-
онален път. Изказвам 
благодарност за дос-
тойната Ви служба 
като военен за защи-

та на националните 
интереси, независи-
мостта и суверени-
тета на Република 
България, както и за 
Вашата работа като 
служител в общин-
ската администрация 
на Видин през 70-те 
години на миналия 
век“ – пише в адреса. 
Кметът на общината 
пожелава на столет-
ника да има силен 
дух, а дните му да са 
изпълнени с грижата, 
обичта и топлината, 
с които и днес го об-
граждат близките му 
хора.

В разговор с род-
ствениците стана 
ясно, че за болния им 

баща е необходимо 
медицинско легло. 
Д-р Ценков съдейст-
ва да му бъде пре-
доставено от МБАЛ 
„Св. Петка“, където в 
края на миналата го-
дина бяха получени 
такива като дарение 
от проф. Валентин 

Джонов.
Илийка Цветанова 

и Валентин Найденов 
благодариха от сърце 
на видинския кмет за 
съпричастността и 
му пожелаха здраве 
и успешна работа за 
просперитета на Ви-
дин.
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ИздаНИЕто не носи отговорност за достоверността на подадените за публикуване обяви

Издател: „Кей Инвестмънтс“ ЕООД
Авторът носи пълна отговорност за написаното.

Хонорари се изплащат само за поръчани материали.
Малки обяви се приемат на посочените e-mail и телефони

www.niebg.net    info@niebg.net  vestniknie.info@gmail.com
тел.: 0895 986 313, 0882 026 676

Актив Инвест Груп ЕООД 
търси да назначи строителни 

работници за различни обекти. 
Търсят се следните специалисти:

- Багерист
- Работници покриви
- Работници вътрешни и външни настилки
- Кофражисти
- Специалисти ВиК
- Шпакловчици
- Заварчици
- Общи работници

Изисква се кандидатите да имат опит 
в строителството. Представени удосто-
верения за допълнителна квалификация и 
умения, както и наличието на шофьорска 
книжка ще се считат за предимство. 

Дружеството предлага:
- Трудов договор и заплащане, обвър-

зано с постигнатите резултати, опит и ква-
лификация.

Необходимо е да изпратите автоби-
ография на имейл activinvest.vidin@gmail 
или се свържете с нас на +359 893 502 430

Скеле под наем  
+359 893 502 430

РОДАВА 
ИМОТИ

Продавам ре-
монтиран тристаен 
тухлен апартамент с 
площ 104 кв. м в ж.к. 
„Бонония“, на ет. 5 
(непоследен) с таван-
ска стая (с тераса) и 
мазе; тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

Продавам във 

Видин къщи и апар-
таменти и парцели в 
Западна и Южна про-
мишлена зона; тел.: 
0888 622 789

Продавам дву-
стайни панелни 
апартаменти: в ж.к. 
„Петко Каравелов“ и 
в ж.к. „Химик“, ет.3; 
тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

Продавам панел-

на гарсониера на ет. 5 
в ж.к. „Химик“ (до х-л 
Ровно); тел.: 094/600 
399, 0887 381 855

Продавам ре-
монтиран тристаен 
панелен апартамент 
на ет. 4, двустаен ту-
хлен в ж.к. „Химик“ 
и гарсониера в ж к. 
„Баба Тонка“; тел.: 
0878 864 985, 0899 
864 954

Продавам масив-
на едноетажна къща, 
с жилищна площ око-
ло 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/Заме-
ням парцел, 521 кв. 
м, ж.к. “Крум Бъчва-
ров”, без посредник; 
тел.: 0876 099 585

Продавам дву-
стайни тухлени апар-
таменти в ж.к. „Съе-
динение“ – 70 кв. м., 
в ж.к. „Химик“ на ет. 
4 – 62 кв. м, в ж.к. 
„Плиска“ на ет. 2 – 70 
кв. м. с гараж; тел.: 
094/600 399, 0887 
381 855

Продавам ху-
бав тристаен тухлен 
апартамент с гледка 
към Дунав, ремон-
тиран и обзаведен; 
тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

Продавам изгод-
но голяма тухлена 
гарсониера в ж.к. 
“Химик”, 50 кв. м; 

тел.: 0888 259 935
Продавам самос-

тоятелни къща в ж.к. 
„Плиска“ (сутерен и 
два етажа) с двор 530 
кв. м; тел.: 094/600 
399, 0887 381 855

Продавам дворно 
място 1200 кв. м, със 
стара къща и кладе-
нец, в гр. Дунавци; 
тел.: 0888 629 601

Продавам къща 
в село Новоселци, 
цена 4500 лв.; тел.: 
0898 803 419

Продавам самос-
тоятелни къщи в град 
Видин и в близките 
села – Капитановци, 
Иново, Рупци и др.; 
тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

Продавам зе-
меделска земя в 
землището на село 
Раброво, 7.5 дка, 
трета категория, об-
работваема, цена 
1000 лева; тел.: 0897 
942 438

Продавам трис-
тайни тухлени апар-
таменти в кв. „Кале-
то“, ет. 4 и ет. 5 – 100 
кв. м; тел.:: 094/600 
399, 0887 381 855

Продавам двор-
но място в село По-
крайна, 900 кв. м; 
тел.: 0893 269 304 

Продавам дву-
стаен тухлен апар-
тамент в центъра и 
тристаен тухлен до 
площад „Ташкюприя“ 
– ет.2; тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

Продавам етаж 
от къща и сутерен с 
двор , собствен вход 
в ж.к. „Баба Тонка“; 
тел.: 094/600 399, 
0887 381 855

КУПУВА ИМОТИ 

Купувам обра-

ботваема земедел-
ска земя и дялове от 
ниви в община Ви-
дин, Брегово, Ново 
село, Грамада, Кула, 
Димово, Макреш, Ру-
жинци, Бойница. По-
мощ при изготвяне 
на документи. Без-
платни правни съве-
ти. Заплащане вед-
нага; тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

Купувам селски 
къщи в област Ви-
дин; тел.: 094/ 600 
481, 0899 823 840 

ДАВА 
ПОД НАЕМ 

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

Давам под наем 
халета; тел.: 0888 
677 866

РАЗНИ 
ПРОДАЖБИ 

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

Продавам/Заме-
ням 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 во-
сък; тел.: 0887 621 
540

РАБОТА

Търся работник 
за правене на закус-
ки. Започване ведна-

га. Добро възнаграж-
дение. тел.: 0898 462 
856

Търси се шофьор 
с кат. „C“ за четириос 
самосвал. Препоръ-
чително е да е с опит. 
За област Монтана и 
област Видин; тел. за 
връзка: 0898 594 794

Търся продавач 
на вестници; тел.: 
0879 168 048

УСЛУГИ

Ремонт на по-
криви, огради и дру-
ги строителни дей-
ности; тел.: 0892 700 
063

Уроци по англий-
ски език от частен 
учител; тел.: 0896 
294 434

Ремонт и продаж-
ба на хладилници и 
фризери; тел.: 0878 
236 392, Пепи

Индивидуално 
онлайн обучение по 
немски език в реал-
но време с учител. 
Сертификат за сте-
пен на владеене; 
тел.: 0877866786, 
0888334310

Доставка и мон-
таж на PVC и алу-
миниева дограма по 
заявка на клиента с 
възможност за до-
вършителни работи. 
Доставка и монтаж 
на щори. Доставка 
и монтаж на блин-
дирани врати; тел.: 
0894437264

АВТОМОБИЛИ, 
ЧАСТИ

Продавам ками-
он „Нисан Капстар“, 
бордови, 3,5 т, цена 
10 000 лв.: тел.: 
0896343122
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многобой във Видин 
се върна Васил Ан-
тонов. Клубът участ-
ва с общо шестима 
състезатели, като 
Пламен Митков за-
воюва 9-о място от 
общо 64 състезате-
ли, а Рая Пламенова 

Летящ старт на годината за лекоатлетите 
на СК „Радуканови“ – Видин 

и Божидара Ивано-
ва заеха съответно 
11-о и 17-о място от 
146 участвали мо-
мичета.

Състезанието е 
било изключително 

изморително, разка-
за за вестник „НИЕ“ 
треньорът Мирослав 
Радуканов, който 
определи предста-
вянето на своите 
възпитаници като 
блестящо. „Шампи-
онатът продължи 
два дни, от сутрин 

до вечер деца-
та бяха в зала-
та. За пръв път 
ш а м п и о н ат ъ т 
се проведе в 
такъв формат 
– четирибой, 
който включва-
ше бягане 60 м 
с препятствия, 

скок дъл-
ж и н а , 
скок ви-
с о ч и н а 
и бягане 
на 800 м за 
момчетата и 
на 600 м за 
момичетата“, 
каза спортни-
ят специалист. 
Той уточни, че 
по-слабо със-
тезателите му 
са се предста-

вили на скока 
височина, но 
това е обяс-
нимо, защото 
това е нова 
д и с ц и п л и н а . 
Досега репу-
бл и к а н с к и я т 
ш а м п и о н а т 
при тази въз-
растова група 
е бил трибой. 
Така възпи-
таниците на 
Мирослав Ра-
дуканов са 
з а п о ч н а л и 
п о - с е р и о з н и 
тренировки на 
скок височина 

едва преди няколко 
месеца.

„ З а в о ю в а х м е 
една шампионска 
титла при момчета-
та – на Васил Анто-
нов, с републикан-
ски рекорд. Отлично 
представяне записа 

и Пламен Митков, 
който е по-малък от 
голяма част от оста-
налите състезатели. 
Заедно се състеза-
ваха момчета от три 
възрасти – родени 
2009, 2010 и 2011 
г., а Пламен е набор 
2010 г. и зае девето 

място с най-силния 
резултат за своя на-
бор. При момичетата 
Рая Пламенова зае 
9-о място, а Божи-
дара Иванова – 17-о 
място. Божидара 
също е първа в своя 

набор“, обясни Ми-
рослав Радуканов. 
„Можехме и повече 
да постигнем, но за-
ради ситуацията с 
COVID-19 подготов-
ката на състезате-
лите беше наруше-
на, тренировките ту 
бяха спирани, ту ги 
подновяваха. Така 
че съм доволен от 
представянето на 

всички състезатели“, 
сподели той. И до-
пълни, че тазгодиш-
ното представяне 
дава основания да 
се надява на дори 
още по-големи ус-
пехи на републикан-
ското догодина. 

До март месец 
предстоят още 
няколко ре-
п у бл и к а н с к и 
ш а м п и о н ат а 
в различни-
те възрасто-
ви групи, в 
които също 
ще участват 
възпитаници 
на видинския 
клуб. „До 13 
март всеки 
уикенд е за-

пълнен със състе-
зания, очаква ни 
богата състезателна 
програма“, подчерта 
Мирослав Радука-
нов.


