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Новият областен управител на Видин с рав-
носметка за първите две седмици на поста

Четете на стр. 3

Кметът д-р Цветан Ценков приветства предложение-
то Видин да получи статут стара столица на България

Четете на стр. 2

Почистена е Еничар капия във Видин
Четете на стр. 5

Видин е включен в законопроект за старите 
столици, внесен в Народното събрание

Видинският областен управител обещава: Близо 1 500 000 за замъка 
„Баба Вида“ и Градския плаж ще осигури правителството

Ще бъде закрито ОУ „Отец Паисий“ в град Видин
Започната е процедура за преобразуване чрез сли-

ването му със СУ “Св. св. Кирил и Методий“

Заместник-председате-
лят на Народното събра-
ние Росица Кирова отво-

ри приемна във Видин

Покоряването на Кили-
манджаро е следва-

щата цел пред видин-
чанина Мартин Петров

Кметът д-р Ценков: Една от планираните нови 
индустриални зони трябва да е във Видин

Законопроект за 
старите столици е 
внесен на 26 януари 
в Народното събра-
ние. Ако законът бъде 
приет, той ще „урежда 
отношенията, свър-
зани с формирането 
и провеждането на 
държавната политика 
за опазване и разви-
тие на исторически 
градове в Републи-
ка България, които в 

През последните 
няколко седмици д-р 
Цветан Ценков е из-
пратил редица писма 
до представители на 
държавната власт, 
сред които премиер-

ът Кирил Петков, ви-
цепремиерите Асен 
Василев и Корнелия 
Нинова, с настоява-
не Видин да бъде 
един от регионите, в 
които ще се изградят 

нови индустриал-
ни зони. За да се 
случи това, кме-
тът е призовал и 
видинските народ-
ни представители 
също да лобират. 
Това съобщават 
от пресцентъра на 
общинската адми-
нистрация.

От там уточ-
няват, че в по-

следния публично 
достъпен вариант на 
проекта на Национал-
ния план за възстано-
вяване и устойчивост 
е заложено реализи-
рането на „Програма 

за публична подкрепа 
за развитие на индус-
триални зони, парко-
ве и сходни терито-
рии и привличане на 
инвестиции“. В нея се 
предвижда насочва-
не на 416,5 млн. лв. 

Започната е про-
цедура за преобра-
зуване чрез сливане 
на Основно учили-
ще „Отец Паисий“ и 
Средно училище “Св. 
св. Кирил и Методий“ 
в Средно училище 
“Св. св. Кирил и Мето-

В средата на 
месец февруари 
видинчанинът Мар-
тин Петров ще се 

включи в експеди-
ция в опит да изка-
чи Килиманджаро. 

С въпрос от голя-
мо обществено зна-
чение стартира на 
24 януари откритата 
приемна за граж-
дани във Видин на 
заместник-предсе-
дателя на Народно-
то събрание Росица 

Кирова. 
„Административ-

ният директор на 
филиала на Русен-
ския университет г-н 
Станков се обърна 
към мен, за да про-
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определени периоди 
от историята са били 
стари средновековни 
столици на българска-
та държава и центрове 
на самостойната бъл-
гарска църква, Плис-
ка, Велики Преслав, 
Велико Търново, Ви-
дин, Силистра и Нико-
пол“. В законопроекта 
са определени и тери-
ториите на селищата 
стари столици, където 
е посочен град Видин 
със Средновековната 
крепост „Баба Вида“ 
и Груповата археоло-
гическа недвижима 
културна ценност „Бо-
нония“.

Приемането на 
такъв закон е част от 
Коалиционното спо-
разумение, подписа-
но от „Продължаваме 
промяната“, ИТН, БСП 
и „Демократична Бъл-
гария“, съобщиха по 
този повод от прес-
центъра на Областна 
администрация – Ви-
дин. 

Областният упра-
вител Любен Иванов 
пък уверява, че прави-
телството ще осигури 
близо 1 500 000 лв. за 
замъка „Баба Вида“ и 
Градския плаж. 

Иванов е провел 
срещи в Министерски 
съвет, по време на ко-
ито е акцентирал вър-
ху необходимостта от 
приемането на Закона 
и подкрепата, която 
тази законодателна 
инициатива среща 
сред видинските граж-
дани.

Любен Иванов е 

поискал още да бъдат 
осигурени средства 
за ремонт на 8 пътни 
участъка от републи-
канската пътна мре-
жа. „Доста дълго вре-
ме „кърпим“ по малко 
Градския плаж и кре-
постната стена до за-
мъка „Баба Вида“. Ще 
поставя въпроса за 
осигуряване на сред-
ства за цялостно об-
новяване на това ем-
блематично за Видин 
място. По предвари-
телно направени раз-
чети е необходима су-
мата от над 1 300 000 
лева“, заявява Любен 
Иванов. 

Иначе целта на 
закона за старите сто-
лици е да се създадат 
условия за постигане 
на устойчиво опаз-
ване, представяне и 
ползване в интерес 
на обществото на за-
щитените територии 
и археологическите 
резервати върху исто-
рическите градове. С 
приемането му освен 
това ще се постигне 

интегриране и 
развитие на исто-
рическите градо-
ве-стари столици и 
създаване на общ ту-
ристически продукт 
– културен маршрут. 

Освен това чрез 
закона ще стане въз-
можно ефективното 
управление на кул-
турно-историческите 
обекти в исторически-
те градове, както и 

провеждането на ко-
ординирана държавна 
политика, свързана 
с подпомагане и ре-
сурсно осигуряване, 
планиране, специал-
ни режими и правила, 
контрол и оценка на 
изпълнението на про-
грамите и проектите 
за тях във връзка с ис-
торическите градове. 

Може би най-ва-
жното е, че 

в законопроекта 
се засяга и въпро-
сът за финансовия 
ангажимент на дър-
жавата за опазване-
то на историческите 
градове-стари сто-
лици. 

Изрично се по-
сочва, че обекти на 
подкрепа и финан-
сово осигуряване от 
държавата в градове-
те-стари столици са 
археологически ре-
зервати и недвижими 
културни ценности от 
национално значение 
публична държавна 
собственост и инфра-
структурата към тях. 
Конкретен размер на 
това финансиране не 
се посочва, но в те-
кста на законопроекта 
е записано, че субси-
дии от държавния бю-
джет се предоставят 
ежегодно целево по 
бюджета на Министер-
ство на културата за 
проучвания, планове 
и проекти за консер-
вация и реставрация 
на недвижими култур-

ни ценности и за мар-
кетингови дейности по 
туристически продукт 
„Стари столици на 
България“ от бюджета 
на Министерството на 
културата. 

В същото време 
законопроектът пред-
вижда 

въвеждане на 
система от доку-
менти за планиране, 
програмиране и раз-
витие на градовете-
стари столици

 и включените в 
тях археологически 
резервати и култур-
ни паметници. Това 
включва приемане на 
национална страте-
гия, областна страте-
гия и общински план 
за развитие. Съответ-
ните общински съве-
ти пък ще гласуват 
стратегии за опазване 
на културното наслед-
ство на територията 
на дадената общи-
на, а Министерство 
на културата от своя 
страна ще определя и 
утвърждава режимите 
за опазване на гру-
повите и единичните 
недвижими културни 
ценности. Системата 
от документи включва 
още общи и подроб-
ни устройствени пла-
нове за защитените 
територии, както и 
планове за опазване 
и управление на не-
движимите културни 
ценности, в съответ-
ствие със Закона за 

културното наслед-
ство. Общинският 
съвет ще приема и 
годишна общинска 
програма, в която се 
конкретизират проек-
тите за изпълнение, 
съответните финан-
сови ресурси, както и 
извършване на дей-
ностите по отношение 
на недвижимите кул-
турни ценности и в ох-
ранителните им зони 
за целите на тяхното 
опазване и експони-
ране, съгласно пред-
вижданията на плано-
вете и стратегиите. 

В законопроекта е 
определен и редът за 
прехвърляне от дър-
жавата за управление 
от общините на не-
движимите културни 
ценности. Разписани 
са и конкретните за-
дължения на местни-
те власти – кметовете 
и общинските съвет. 

Предвижда се и 
създаването на две 
нови структури. 

Първата е специ-
ализирано структурно 
звено към съответ-
ната общинска ад-
министрация. То ще 
отговаря за ефектив-
ното управление на 
недвижимото култур-
но наследство, както 
и за осъществяването 
на координацията по 
планиране, финанси-
ране, наблюдение и 
оценка за опазване на 
културните ценности. 
Втората структура е 

Обществен съвет за 
закрила на културно-
то наследство, който 
по същността си ще е 
съвещателен орган. В 
него ще влизат изяве-
ни културни общест-
веници и деятели, 
архитекти и други спе-
циалисти, които със 
своите знания, умения 
и изразена граждан-
ска позиция ще под-
помагат институциите 
в дейностите им за 
провеждане на поли-
тиката за опазване на 
културното наслед-
ство на съответната 
стара столица. 

В мотивите на 
вносителите на зако-
нопроекта се посочва, 
че с предоставянето 
на статут на стара 
столица шестте исто-
рически града ще ста-
нат обект на особена 
грижа, като ще се оп-
ределят и задълже-
нията на държавата и 
на общинската власт, 
за да бъдат старите 
столици разпознава-
еми в България, ЕС и 
по света като част от 
световното културно 
наследство. Очаква-
нията на вносителите 
са, че чрез провежда-
не на държавна поли-
тика за подпомагане и 
ресурсно осигурява-
не на дейностите по 
опазване на културно-
то наследство ще се 
постигне и по-добро 
икономическо и ту-
ристическо развитие 
на градовете-стари 
столици. 

Кметът д-р Цветан Ценков приветства предложението Видин да получи статут стара столица на България

Видин е включен в законопроект за старите 
столици, внесен в Народното събрание

Кметът д-р Цветан 
Ценков приветства 
предложението Ви-
дин да получи статут 
на стара столица, съ-
общиха от пресцентъ-
ра на Общината. От 
там посочиха, че д-р 
Цветан Ценков неед-
нократно е поставял 
въпроса за това, че 
нашият град има пъл-
ното право да бъде 
обявен за една от 
старите столици. Те-
мата е коментирана 
и на организираната 
от него на 10 януари 
тази година среща с 

видинските депутати 
Петър Миланов, Фи-
лип Попов и Иво Ата-
насов, който е и един 
от вносителите на 
входения на 26 яну-
ари в Народното съ-
брание законопроект 
за старите столици. 

Според видинския 
кмет с осъществява-
нето на тази законо-
дателна инициатива 
Видин ще има реален 
шанс да заеме пола-
гащото му се място 
като град с богата ис-
тория и култура и да 
се превърне в прите-

гателна туристическа 
дестинация. От нача-
лото на своя мандат 
кметът на община 
Видин лобира за това 
Видин да получи ста-
тут на стара столица 
на България, отбе-
лязват от пресцентъ-
ра на институцията. В 
писмо до министъра 
на културата Атанас 
Атанасов, изпратено 
на 7.01.2022 г., д-р 
Цветан Ценков отбе-
лязва: „Като послед-
на средновековна 
столица на България, 
нашият град заслу-

жава да заеме пола-
гащото му се място 
и да се превърне в 
исторически, култу-
рен и туристически 
център на Североза-
пада. Видин е един от 
силните духовни цен-
трове на страната ни 
и порта на България 
към Европа. Възмож-
ностите за неговото 
развитие трябва да 
са сериозен ангажи-
мент на държавата, 
защото само с реша-
ващата подкрепа от 
нейна страна бихме 
могли да осъществим 

намерението за въз-
раждането на нашия 
град и превръщането 
му в привлекателна 
дестинация с уникал-
ни и съхранени кул-
турно-исторически 
паметници“. 

В продължение 
на усилията за разви-
тие на туристическия 
потенциал на Видин, 
на 28 януари д-р Цен-
ков е провел работна 
среща с екипа, раз-
работващ проект за 
нова модерна визия 
на Крайдунавския 
парк, където се на-

мират най-големите 
забележителности на 
нашия град. Тя пред-
вижда създаване на 
места за културни 
прояви, изграждане 
на нови съоръжения 
за спорт и велоалеи, 
LED осветление и ви-
деонаблюдение. По 
този начин паркът, 
който е паметник на 
парковото изкуство 
ще стане още по-
привлекателен за жи-
телите и гостите на 
Видин.
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дължим съвместните 
си действия и усилия 
за развитие на фили-
ала на учебното за-
ведение във Видин и 
разширяване на спе-
циалностите, по които 
се обучават в него", 
обясни г-жа Кирова. 
Тя припомни, че през 
миналата година са 
успели със съвмест-
ни действия да бъде 
прехвърлена сграда-
та на филиала и днес 
той има свой собствен 
дом в града. 

„Следващата цел, 
която си поставихме, 
е да започнем работа 
по разкриването на 
нови специалности 
за медицински персо-
нал, рехабилитатори 
и физиотерапевти. 
Така ще се помогне за 
решаване на един от 
големите проблеми на 
Видин – персонал за 
областната болница-
та, в която той не дос-
тига. Наличните кадри 
там са претоварени и 

преуморени, което се 
отразява на качество-
то на обслужване. Па-
циенти са принудени 
да търсят медицинска 
помощ в съседни гра-
дове ”, поясни Росица 
Кирова. Тя е убедена, 
че с разкриването на 
нови специалности 
ще се засили интере-
сът на младите хора 
не само да се обуча-
ват във Видин, но и да 
намерят реализация 
тук. А това може да 
е полезно и за бол-
ницата, и за града 
ни, ако го развиваме 
като балнео лечебен 
център след разкри-
ване на минералните 
извори. Заместник-
председателят на НС 
ще инициира среща 
по темата и ще покани 
ректора на Русенския 
университет, на която 
да се уточнят конкрет-
ните стъпки, които 
трябва да се предпри-
емат за разкриването 
на нови специално-
сти. Трябва да се по-

мисли и за осигурява-
не на хабилитирани 
преподаватели. „Мо-
жем да го направим, 
днес вече има такава 
възможност, след като 
Видинската болница 
има акредитация за 
обучение на лекари-
специализанти”, каза 
г-жа Кирова. 

Среща с Росица 
Кирова потърсиха 
местни представите-
ли на дребния бизнес. 
Тяхна основна грижа 
е цената на електро-
енергията, която е 
непосилна за работе-
щите предприятия в 
региона. 

В първия приемен 
ден заместник-пред-
седателят на Народ-
ното събрание беше 
потърсена за помощ 
от кмета на община 
Брегово Илиян Бърса-
нов по повод водопро-
вода на село Косово 
и нуждаещото се от 
спешен ремонт мосто-
во съоръжение в Бре-
гово. Там движението 

е ограничено заради 
реална опасност от 
срутване на моста. 
„Чакам вече 6 месе-
ца, за съжаление, без 
резултат. Реакция от 
бившето служебно 
правителство и меж-
дуведомствената ко-
мисия по бедствия и 
аварии все още няма," 
каза кметът на общи-
на Брегово. 

„Другият сериозен 
проблем е с водопро-
вода, за който Общи-
ната е кандидатствала 
за финансиране пред 
ПУДООС, но е полу-
чила отказ, заради 
липсата на водомери 
на вход-изход, което 
пък е задължение на 
ВиК”, коментира г-жа 
Кирова и се ангажира 
да окаже съдействие 
на Бреговската общи-
на. 

Н о во от к р и тата 
приемна беше посе-
тена и от възрастни 
хора, които споделиха 
проблема с поскъпва-
нето на продуктите от 

за дейности, включ-
ващи подготовка на 
терени за инвести-
ции, изграждане на 
довеждаща, зелена, 
специализирана и/
или социална ин-
фраструктура в ми-
нимум четири индус-
триални паркове или 
сходни територии. 
Както в изпратените 

официални писма, 
така и в множество 
проведени разгово-
ри д-р Ценков е из-
разявал категорично 
становище, че при 
определянето на 
тези нови индустри-
ални зони трябва 
да се даде приори-
тет на Видин като 
най-бедния район в 
ЕС, с висок процент 
на безработица и 

увеличаваща се въ-
трешна миграция. 

Сериозните ико-
номически, социал-
ни и демографски 
проблеми, пред кои-
то е изправен наши-
ят регион, могат да 
бъдат преодолени 
само с целенасоче-
на държавна полити-
ка, създаваща пред-
поставки за реални 
възможности за ин-

вестиции, осигуря-
ване на трудова за-
етост и подобряване 
качеството на живот. 
Затова общинското 
ръководство очаква 
българското пра-
вителство да пред-
приеме конкретни 
и спешни мерки за 
развитието на Ви-
динския край, под-
чертават от Общи-
ната.

Новият областен управител на Видин с рав-
носметка за първите две седмици на поста

Кметът д-р Ценков: Една от планираните нови 
индустриални зони трябва да е във Видин

Заместник-председателят на Народното събрание Росица Кирова отвори приемна във Видин

Р ъ к о в о д н и я т 
състав на Областна 
администрация Ви-
дин вече е попъл-
нен. На 25 януари 
Анелия Влаховска 
официално встъпи 
в длъжност като за-
местник областен 
управител. Тя е на-
значена на поста със 
заповед на минис-
тър-председателя 
Кирил Петков от 21 
януари тази година. 
Новината съобщиха 
от пресцентъра на 
Областната управа, 
като предоставиха и 
снимки, от които се 
вижда, че на встъ-
пването в длъжност 
на новия заместник 
областен управи-
тел е присъствал и 
видинският наро-
ден представител 

от „Продължаваме 
промяната“ Петър 
Миланов.

Анелия Влахов-
ска е дългогодишен 
служител на Област-
на администрация 
Видин, като от 2001 
г. до момента е била 
началник на отдел 
„Регионално разви-
тие, управление на 
проекти и планира-
не“. По образование 
тя е инженер-химик 
от ВХТИ „Асен Зла-
таров“ гр. София.

Областният уп-
равител Любен Ива-
нов е пожелал успех 
на Влаховска и е 
изразил увереност, 
че съвместната им 
работа ще спомог-
не за развитието на 
Област Видин.

Новият заместник областен 
управител на Видин офици-

ално встъпи в длъжност
Поста заема Анелия Влаховска, 
дългогодишен служител в Об-

ластната администрация

През двете сед-
мици от встъпването 
си в длъжност об-

ластният управител 
на Видин Любен Ива-
нов е успял да про-
веде срещи с всички 
кметове на общини 
и ръководители на 
териториални поде-
ления на държавна-
та администрация 
във Видинска об-
ласт. Това съобщиха 
от пресцентъра на 
областната админи-
страция. 

„Запознах се с 
проблемите и за-
дачите за реша-
ване, както и с 
предстоящите неот-
ложни действия от 
моя страна в тази 
посока. Разбира 
се, обсъдихме въз-
можностите за раз-
витие, а също и за 
подобряване на ко-
муникацията между 
държавната власт и 

общините. Убеден 
съм, че ще имаме 
добри и работещи в 
полза на гражданите 
взаимоотношения и 
диалог. Трябва ви-
наги да се стремим 
да работим заедно и 
да постигаме макси-
мално добър резул-
тат за жителите на 
Видинска област“, 
заявява Любен Ива-
нов.

първа необходимост 
и разминаването при 
пенсиите им. От об-
щина Макреш при-
емната посети и г-н 
Гергов, който постави 
въпрос за проблема 
с ремонта на пътния 
участък Връшка чука-
Киреево-Макреш. Път, 
допълнително раз-
рушен от камионите, 
обслужващи местната 
кариера. 

Отново за нео-
чаквано по-ниските 
пенсии, непосилните 
цени на електроенер-
гията – убиващи мал-
кия и среден бизнес, 
и увеличените цени 
на местните данъци, 
такси и услуги разго-

варяха видинчани и 
жители на областта, 
които се срещнаха с 
народния представи-
тел Росица Кирова. 

Приемният ден 
на заместник-пред-
седателя на НС е 
в понеделник от 11 
часа, а записването 
ще става предвари-
телно и лично (всеки 
делничен ден от 11 до 
13 часа) в приемната 
във Видин. За всички 
желаещи адресът е: 
ул. Цар Александър 
II 6. Писмени сигнали 
и въпроси от общест-
вено значение могат 
да се изпращат на 
e-mail: rositsa.kirova@
parliament.bg.
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дий“ – гр. Видин. Това 
беше съобщено през 
миналата седмица на 
пресконференция, в 
която участие взеха 
Борислава Борисова, 
заместник-кмет на 
Община Видин; Ан-
гел Донкин, временно 
изпълняващ длъж-
ността началник на 
Регионалното упра-
вление на образова-
нието; инж. Бисерка 
Каменова, директор 
на СУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ и Лиана 
Иванова, директор 
на Основно училище 
„Отец Паисий“.

В началото на 
пресконференция-
та заместник-кметът 
Борисова обясни, че 
съгласно Закона за 
предучилищното и 
училищното образо-
вание предложения-
та за преобразуване 
на училища се внасят 
в срок до 31 май на 
текущата година и се 
разглеждат за пред-
стоящата учебна го-
дина. С оглед спазва-
не на тези срокове, а 
и за да се информира 
навреме обществе-
ността, подготовка-
та на процедурата е 
започнала още в на-
чалото на годината. 
Проведени са две ра-
ботни срещи с пред-
ставители на общин-
ската администрация 
и с членовете на 
Постоянната коми-
сия по образование, 
наука и култура към 
Общинския съвет, 
като във втората са 

се включили и пред-
ставители на Регио-
налното управление 
на образованието, 
социалните партньо-
ри в системата на 
предучилищното и 
училищното образо-
вание и директорите 
на двете училища. В 
крайна сметка всички 
участващи са изрази-
ли мнение да започне 
процедура по слива-
не на двете учебни 
заведения. 

В момента в об-
щият брой на уче-
ниците в ОУ „Отец 
Паисий“ е 56, раз-
пределени в 5 пара-
лелки, от които две 
са слети. 

В училището са 
записани 16 деца със 
специални образова-
телни потребности, но 
те се обучават в Цен-
търа за специална 
образователна под-
крепа. Именно мал-
кият брой ученици е 
причина и училището 
да трупа задължения. 
Затова и се наложи в 
края на миналата го-
дина с Решение на 
ОбС – Видин учили-
щето бъде дофинан-
сирано със средства 
в размер на 13 589 
лв., които обаче са 
само част от общия 

формиран финансов 
недостиг, който е над 
50 хил. лв. Част от ос-
таналите дългове ще 
бъдат покрити от бю-
джета на Община Ви-
дин за 2022 г., увери 
Борислава Борисова. 

Тя посочи, че 
учебната база на 
приемащото учили-
ще е с достатъчен 
капацитет. Сградата 
на СУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ е предви-
дена за изпълнение 
на мерки за енергий-
на ефективност, ко-
ето ще създаде още 
по-добри условия за 
провеждане на учеб-
ния процес. Замест-
ник-кметът напомни, 
че в момента част 
от сградния фонд на 
ОУ „Отец Паисий“ се 
използва от Профе-
сионална техническа 
гимназия „Васил Лев-
ски“, така че очаква-
нията на общинското 
ръководство са, че 
това гарантира запаз-
ването на сградния 
фонд.

В ОУ „Отец Паис-
ий“ в момента рабо-
тят десет учители и 
пет души непедагоги-
чески персонал. Ста-
на ясно, че не всички 
те ще продължат ра-
бота в сформирано-

то след сливането 
учебно заведение. 
От Община Видин 
обаче увериха, че на 
останалите ще бъде 
осигурена заетост в 
други образователни 
институции. 

През последни-
те две години има 
много рязък спад в 
броя на учениците в 
ОУ „Отец Паисий“, 
заяви директорката 
на учебното заведе-
ние Лиана Иванова. 

„За съжаление, 
поради това, че учи-
лището се намира 
в квартал, който е 
относително заста-
ряващ, с малък брой 
ученици, освен това 
на една линия сме 
две училища, които 
са много близко едно 
до друго. Има и други 
обстоятелства, които 
са най-вече икономи-
чески. Тъй като роди-
телите нямат работа, 
преместват се на раз-
лични места, което 
води до отписване на 
децата и в един мо-
мент наистина уче-
ниците изключително 
много намаляха“, от-
беляза Иванова. 

Тя допълни, че 
за да се стигне до 
натрупването на фи-
нансови задължения 

едната от причините 
е именно малкият 
брой ученици, на база 
на който се формира 
делегираният бю-
джет. Освен това ра-
ботещите в ОУ „Отец 
Паисий“ учители са 
със значителен стаж 
и така голяма част 
от бюджета на учеб-
ното заведение оти-
ва за изплащане на 
работни заплати. „За 
съжаление, икономи-
ческата обстановка 
в града е такава, че 
намаляват изключи-
телно много хората в 
града и съответно – и 
децата. На педагоги-
чески съвет всичко 
това беше разгледа-
но, колегите са наяс-
но как стоят нещата. 
Имаме становище и 
на Обществения съ-
вет, който ни подкре-
пи. Ние сме изключи-
телно благодарни на 
Община Видин, която 
в този момент ни по-
даде ръка. Благодар-
ни сме и на колегите 
от Средно училище 
Кирил и Методий, 
които доста радушно 
ни приемат и заедно 
в момента работим 
по цялата документа-
ция, която се изисква, 
за да можем в след-
ващата учебна годи-
на ние вече да бъдем 
заедно“, каза дирек-
торката. И заяви, че 
в момента се работи 
в посока всички деца 
да бъдат прехвърле-
ни в приемащото учи-
лище. 

Директорът на СУ 
„Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ инж. Бисерка 

Каменова също от-
беляза, че оптимиза-
цията на училищната 
мрежа е обсъдена от 
Обществения съвет 
на училището, който 
е дал положително 
становище. Въпросът 
е бил разискван и на 
педагогически съвет, 
като сливането на 
двете училища е било 
прието с мнозинство. 
Инж. Каменова изра-
зи увереност, че няма 
да има пречки за нор-
малното стартиране 
на новата учебна го-
дина. 

Ангел Донкин, 
вр. изп. длъжност-
та началник на РУО 
съобщи, че съгласно 
законовите правомо-
щия е разпоредена 
проверка, която е за-
дължителен елемент 
от процедурата и ще 
бъде финализирана 
до края на февруари. 
„След проведените 
разговори, предвари-
телното наше мнение 
и нагласа е да под-
крепим инициатива-
та на Община Видин 
за преобразуване на 
двете училища, така 
че да може да се 
осигури по-качествен 
процес на образова-
ние, възпитание и со-
циализация на учени-
ците“, заяви Донкин. 

На финала на 
пресконференцията 
заместник-кметът на 
Община Видин обяс-
ни, че във връзка 
с оптимизацията е 
изготвено предложе-
ние, което предстои 
да бъде разгледано в 
Общинския съвет. 

Отрязани са опасни клони на дървета по бул. „Панония“

Ще бъде закрито ОУ „Отец Паисий“ в град Видин

През миналата седмица 
работници от Общинското 
предприятие „Чистота, озе-
леняване и благоустрой-
ство“ са отстранили клони 
на дървета, разположени 
по протежение на улицата 
с най-натоварено движе-
ние във Видин, съобщиха 
от Общината. Премахнати 
са клони, за които същест-
вува риск да се счупят при 
по-силен вятър или обле-
дяване, което би могло да 
доведе до инциденти.

От общинската адми-

нистрация подчертаха, че 
благодарение на техника-
та, с която предприятието 
разполага, вече е възможно 
да се извършва санитарна 
резитба дори и на най-ви-
соките дървета в града. 
Закупената дробилка пък 
позволява отстранените 
клони да се обработват на 
място, вместо да се транс-
портират до Регионалното 
депо. Това води до иконо-
мии на средства и спестява 
време.
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Покоряването на 
най-високата точка 
на Африка е посве-
тено на благотво-
рителна кауза, част 
от международната 
инициатива на Фон-
дацията към светов-
ната организация на 
Лайънс клубовете 
(LCIF) „Kilimanjaro 
for Kids", а целта е 
да се съберат сред-
ства за изграждане 
на учебен център за 
деца-сираци и със 
самотни родители в 
Кения. 

К а м п а н и я т а 
стартира през 2019 
г., когато 10 жени от 
Лайънс клубове от 
Швейцария, Италия, 
В ел и к о б р и т а н и я , 
Полша, Румъния, 
Русия и др., изкач-
ват Килиманджаро 
и посвещават по-
стижението си на 
каузата. Вдъхно-
вени са от първата 
жена-международен 
президент на Ла-
йънс Интернешънъл 
Гудрун Ингвадоттир, 

а поставената цел 
е да се съберат 
100 хиляди долара 
за дострояване на 
учебни зали, обо-
рудване и разширя-
ване на училището 
Амрита Център, Ке-
ния, което приютя-
ва над 200 деца от 
изключително бедни 
семейства и сираци. 
Заради пандемията 

кампанията е пре-
късната и успяват 
да съберат около 75 
хил. долара. През 
2021 г. кампания-
та е възобновена 
от LCIF, Lions New 
Voices Европа, Lions 
Global Action Team 
Европа и подкрепе-
на от българските 
Лайънс клубове и 
членове заедно с 

Асоциацията на Ла-
йънс клубовете в 
България Дистрикт 
130.

Слоганът на кам-
панията и мото на 
българското участие 
в нея е „Не всички 
можем да изкачим 
планина, но всички 
можем да променим 
нещата!" Даренията 
се събират от Lions 
Clubs International 
Foundation (LCIF) 
директно на www.
l i o n s c l u b s . o r g /
kiliforkids. Всич-
ко свързано около 
подготовката на 
експедицията и кам-
панията можете да 
следите на https://
www.facebook.com/
N e w V o i c e s K 4 K 
и https://www.
f a c e b o o k . c o m /
martinkirilovpetrov 

Мартин Петров 
е управляващ ди-
ректор на производ-
ствена компания във 
Видин с над 150 слу-
жители, паст прези-
дент на Лайънс клуб 
Видин, възпитаник 
на Американския 

университет в Бъл-
гария. През 2021 г. 
той развя знамето 
на националната ка-
уза „България срещу 
диабета“ от покрива 
на Европа и покори 
кавказкия първенец 
Елбрус (5642 м). 
Само година по-ра-
но той покори и най-
смъртоносния връх 
на стария континент 
– Монблан (4810 м) 
в Алпите. Носител е 
на специалния приз 
на името на алпини-
ста Атанас Скатов, 
връчен му от Турис-
тическо дружество 
„Бонония“. 

Килиманджаро е 

планински масив в 
Североизточна Тан-
зания, образуван от 
три изгаснали вулка-
на – Шира на запад 
с надморска височи-
на 3962 м, Мауензи 
на изток с височина 
5149 м и геоложки 
най-младият Кибо, 
разположен между 
тях, чийто най-ви-
сок връх Ухуру има 
височина 5895 м и 
е най-високата точ-
ка в Африка. Ця-
лата територия на 
планината влиза в 
границите на Наци-
оналния парк Кили-
манджаро. 

Почистена е Еничар капия във Видин

Нови пейки и кошчета са поставени в Крайдунавския парк във Видин

Покоряването на Килиманджаро е следващата цел пред видинчанина Мартин Петров

За пореден път 
Община Видин е 
предприела мерки за 
почистване на един 
от емблематичните 
културно-историче-
ски паметници в на-
шия град – Еничар 
капия. От общинска-
та информационна 
служба обясниха, че 
това се е наложило 
тъй като недобро-
съвестни гражда-
ни продължават да 
изхвърлят боклуци 
в преградените с 
решетки ниши. „На-
ходките“ включват 
метални кенчета, 

на културата с на-
ционално значение. 
Поддържането на 
културно-историче-
ските обекти в при-
ветлив вид е един от 
ангажиментите, кои-
то кметът д-р Цветан 
Ценков пое още по 
време на предизбор-
ната си кампания, 
припомниха от Об-
щина Видин. И уточ-
ниха, че редовното 
почистване на капи-
ите, предприетите 
мерки за премахване 
на самонастанилата 

се растителност и 
натрупаните с вре-
мето боклуци в „Ша-
рампоя“, подкрепата 
за археологическите 
разкопки на антич-
на Бонония са само 
част от предприетите 
действия в тази на-
сока.

Опазването на 
природните и култур-
но-историческите бо-
гатства, с които Ви-
дин се гордее, зависи 
от всички нас. Затова 
Община Видин отно-
во призовава граж-
даните към отговор-
но поведение.

пластмасови бутил-
ки, опаковки от сна-
ксове и дори цели 

найлонови пликове, 
пълни с отпадъци. 

Видинските капии 

са част от Крепост-
ната система „Кале-
то“, която е паметник 

През миналата 
седмица работници 
от Общинското пред-
приятие „Чистота, 
озеленяване и бла-
гоустройство“ мон-
тираха над 20 пейки 
в пространството от 
БиблиоПощата до 
Розариума в Край-
дунавския парк на 

Видин. Там имаше 
необходимост от до-
пълнителна парко-
ва мебел. Тази част 
на Крайдунавския 
парк е предпочитано 
място за разходка и 
отдих. Оттук преми-
нават също много 
туристи и гости на 
Видин.

Освен пейките, 
са поставени и 10 
нови кошчета за би-
тови отпадъци.  

С реализираните 
дейности Общината 
продължава обновя-
ването на зелените 
зони в града и пре-
връщането им в още 
по-привлекателни. 

Общинското ръко-
водство отново при-
зовава гражданите 
да пазят придобив-
ките и да сигнали-
зират за прояви на 
вандализъм, за да 
се съхрани направе-
ното в полза на об-
ществото.
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Община Видин предостави част от дарение, получено от проф. Джонов, за останалите общини в областта

Продължава успешно работата по проект „Патронажна грижа + в Община Видин“

Община Видин е 
предоставила част от 
дарението, получено 
от проф. Джонов, за 
останалите общини в 
областта, съобщиха 
от общинската ад-

министрация. Около 
200 кашона с дрехи, 
обувки и играчки за 
деца са били разда-
дени през миналата 
седмица в сградата 
на бившето училище 

„Христо Ботев“.
Във връзка с ор-

ганизацията на ини-
циативата, на място 
е дошла и заместник-
кметът на Видин Бо-
рислава Борисова. 
„Дарението пристиг-
на преди Коледа, 
със съдействието на 
проф. Валентин Джо-
нов. Ние раздадохме 
доста от получените 
кашони с дрехи на 
нашите съграждани. 
Общинското ръковод-
ство взе решение от 
тях да се предоставят 
и на всички останали 
общини в областта, 
за да могат кметовете 

и там да помогнат на 
нуждаещите се хора“, 
е споделила Борисо-
ва. Тя е припомнила, 
че полученото даре-
ние включваше още 
легла, шкафове и кон-
сумативи, предназна-
чени за видинската 
болница. „От името на 
кмета на община Ви-
дин д-р Цветан Цен-
ков, от свое име и от 
името на всички коле-
ги отново благодарим 
на проф. Джонов за 
това, че милее за род-
ния си край и дано все 
повече хора с големи 
сърца последват не-
говия пример“, е зая-

вила Борисова.
Благодарност от 

името на всички об-
щини е изразил кме-
тът на Ружинци Алек-
сандър Александров: 
„Радостно е, че има 
хора, които не са заб-

равили своите коре-
ни, радостно е, че Об-
щина Видин успя да 
отдели от дарението 
и за нас, по-малките 
общини, за да усетим 
и ние тази подкрепа.“

От Община Ви-
дин отчитат, че про-
дължава успешното 
изпълнение на зна-
чим социален про-
ект – „Патронажна 
грижа +“. Във връзка 
с изпълнението на 
проекта, през ми-
налата седмица бе 
организирана прес-
конференция, която 
се проведе в залата 
на Общинския съвет. 
На нея присъстваха 
заместник-кметът на 
Община Видин Бо-
рислава Борисова, 
която е ръководител 
на проекта, както и 
проектният екип.

Борисова подчер-
та, че реализиране-
то на дейностите по 
„Патронажна грижа 
+“ е още едно дока-
зателство, че Общи-
ната

продължава да 
намира начини за 
подкрепа на хората 
от уязвими групи и 
хора в нужда по вре-
ме на епидемичната 
обстановка. Тя при-
помни, че проектът 

се осъществява в две 
направления. 

По Направление 
1 дейността е в про-
дължение на изпъл-
нявания от Общината 
договор по процедура 
BG05M9OP001-2.040 
„Патронажна грижа 
за възрастни хора и 
лица с увреждания“ 
- Компонент 3. Изра-
зява се в подкрепа на 
необходимостта от 
грижи между болни-
ците и специализира-
ните институции, по-
срещане на нуждата 
от дългосрочна грижа 
без институциона-
лизация. Фокусът е 
върху предоставяне 
на помощ за хора в 
напреднала възраст 
в тяхната домашна 
среда. 

Услугите за по-
требителите се осъ-
ществяват по график 
от следните специ-
алисти: диспечери, 
медицински сестри/
фелдшери, социални 
работници, домашни 
помощници, изпълни-
тел, психолог и спе-

циалист „Социални 
дейности“. Просле-
дява се всяко лице 
от целевата група да 
може да получава 
здравно-социални 
услуги до 2 часа на 
ден за период от 12 
месеца.  Патронаж-
ната грижа  се пре-
доставя на минимум 
168 лица и включва 
комплекс от услуги 
като медицински, по-
мощ в дома, психо-
логическа подкрепа, 
доставка на продукти 
от първа необходи-
мост, включително и 
лекарства (закупени 
със средства на по-
требителите), запла-
щане на битови смет-
ки и др.

Лицата, които 
ползват услугите по 
тази схема за без-
възмездна финансо-
ва помощ попадат в 
обхвата на целеви-
те групи по проекта: 
хора над 54 години 
с ограничения или 
в невъзможност за 
с а м о о бс л у ж ва н е ; 
хора с увреждания и 
техните семейства; 
възрастни в риск, ко-
ито в ситуацията на 
пандемия са дефи-
нирани като лица в 
зависимост от грижа 
поради увреждане, 
неподвижност или за 
водене на независим 
и самостоятелен жи-
вот; лице или член 
на семейството му 
е поставено под ка-

рантина във връзка 
с COVID-19; самотен 
родител с дете/деца 
до 12 години, в не-
възможност да оста-
ви децата си сами.

Направление 2 е 
свързано с превен-
ция на COVID-19 в 
социалните услуги, 

делегирани от дър-
жавата дейности:  
осигуряване на лични 
предпазни средства 
на персонала; мерки 
за дезинфекция на 
сградния фонд; тест-
ване на персонала 
и на потребителите 
на социалните услу-
ги; осигуряване на 
компютърна техника 
с цел адаптиране и 
приспособяване на 
средата на социални-
те услуги, в контекста 
на въведените огра-
ничения в резултат от 
епидемичната обста-

новка и осигуряване 
на възможности за 
тяхното предоставя-
не дистанционно (он-
лайн консултиране).

Заместник-кме-
тът Борислава Бори-
сова съобщи, че по 
двете направления 
на проекта са назна-

чени общо 75 души 
– 73-ма на трудов 
договор и двама на 
граждански. Тя под-
черта отново, че из-
пълняваният проект 
има двоен ефект, за-
щото от една страна 
подпомага нуждае-
щите се потребители 
на социални услуги, 
делегирани от дър-
жавата дейности, а 
от друга осигурява 
трудова заетост на 
наши съграждани. 
Това е и един от ос-
новните приоритети 
на общинското ръ-

ководство, което ще 
продължи и занапред 
да развива успешна 
социална политика. 
Борисова изрази оч-
акването си проектът 
да бъде удължен. 

Проектът „Патро-
нажна грижа + в 
Община Видин” се 

изпълнява по Дого-
вор BG05M9OP001-
6.002-0024 за 
предоставяне на 
безвъзмездна фи-
нансова помощ по 
Оперативна про-
грама „Развитие на 
човешките ресурси“ 
2014-2020, процеду-
ра  BG05M9OP001-
6.002 “ПАТРОНАЖНА 
ГРИЖА +” . Той стар-
тира на  1.02.2021 
г. и ще приключи на 
28.02.2022 г. Общата 
му стойност е 1 009 
472,88 лв.
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ИздаНИЕто не носи отговорност за достоверността на подадените за публикуване обяви

ОБЩИНА НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН
На основание заповед № РД 02-152/17.07.2020 г. на 

Кмета на 
община Ново село, област Видин 

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

На основание заповед № РД 02-17/24.01.2022 г. на Кмета на 
община Ново село, област Видин и във връзка с Решение № 
235 прието с Протокол № 30/20.12.2021 г. на Общински съвет 

с. Ново село
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДАВАНЕ: 

Отдаване под наем на терен публична общинска собстве-
ност – Спортен комплекс, находящ се в с.Ново село, община 
Ново село, област Видин, представляващ петно, оцветено 
със зелен цвят, индивидуализирано съгласно схема по реда на 
чл.56 от ЗУТ, одобрен от главния архитект на общината, за 
поставяне на преместваеми /временни/ обекти – каравана за 
осъществяване на търговска дейност – продажба на кафе, без-
алкохолни напитки, закуски и сладолед. 

Търгът ще се проведе на 16.02.2022 год. от 10:00 ч. в адми-
нистративната сграда на община Ново село на 1 етаж.

Тръжната документация се закупува в срок до 17:00 часа на 
15.02.2022 г. от информационния център на Общината. 

Цена на документацията – 10.00 лв.
Начална тръжна цена: 400.00 лв. /четиристотин лева/ месе-

чен наем за обекта.
Заявленията за участие в търга се подават в срок до  17:00 

часа на 15.02.2022 г. в информационния център на общината.
Депозит за участие в търга – 50 % от началната тръжна цена 

за съответния обект, внесен в срок до  17:00 часа на 15.02.2022 г. 
в касата на община Ново село.

Време за оглед на имота – всеки работен ден от 9:00 ч. до 
16:00 ч. на място в Община Ново село.

За допълнителна информация: 09316/22-25.

ПРОДАВА ИМОТИ

Продавам ремон-
тиран тристаен тухлен 
апартамент с площ 104 
кв. м  в ж.к. „Бонония“ 
на ет. 5 (непоследен) с 
таванска стая (с тера-
са) и мазе, тел.: 0878 
864 985, 0899 864 954

Продавам във Ви-
дин къщи и апартамен-
ти и парцели в Западна 
и Южна промишлена 
зона; тел.: 0888 622 
789

Продавам двустай-

ни панелни апартамен-
ти: в ж.к. „Петко Кара-
велов“ и в ж.к. „Химик“, 
ет.3; тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

Продавам двустай-
ни тухлени апартамен-
ти 100 кв. м в кв. „Кале-
то“; тел.: 094/600 399, 
0887 381 855

Продавам ремон-
тиран тристаен пане-
лен апартамент на ет.4, 
двустаен тухлен 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 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 /Заме-
ням парцел, 521 кв. м, 
ж.к. “Крум Бъчваров”, 
без посредник; тел.: 
0876 099 585

Продавам двуста-
ен панелен апарта-
мент в ж.к. „Вида“; тел.: 
094/600 399, 0887 381 
855

Продавам хубав 
тристаен тухлен апар-
тамент с гледка към 
Дунав, ремонтиран и 
обзаведен; тел.: 0878 
864 985, 0899 864 954

Продавам изгодно 
голяма тухлена гарсо-
ниера в ж.к. “Химик”, 
50 кв. м; тел.: 0888 259 
935

Продавам самос-
тоятелни къщи в ж.к. 
„Плиска“, ж.к. „Христо 
Ботев“, кв. „Кумбаир“, 
център, до пазара;  
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 самосто-
ятелни къщи в град Ви-
дин и в близките села 
– Капитановци, Иново, 
Рупци и др.; тел.: 0878 
864 985, 0899 864 954

Продавам земе-
делска земя в землище-
то на село Раброво, 7.5 
дка, трета категория, 
обработваема, цена 
1000 лева; тел.: 0897 
942 438

Продавам двустай-
ни тухлени апартамен-
ти в Центъра (ет. 1, ви-
сок), ж.к. „Плиска“, ет. 
2 и ж.к. „Химик“, ет. 4; 
тел.: 094/600 399, 0887 
381 855

Продавам дворно 
място в село Покрай-
на, 900 кв. м; тел.: 0893 
269 304 

Продавам двуста-
ен тухлен апартамент в 
центъра и тристаен ту-
хлен до площад „Таш-
кюприя“ – ет.2; тел.: 
0878 864 985, 0899 864 
954

Продавам тухле-
на гарсониера 31 кв.м 
в ж.к. „Съединение“; 
тел.: 094/600 399, 0887 
381 855

КУПУВА ИМОТИ 

Купувам обработ-
ваема земеделска земя 
и дялове от ниви в об-
щина Видин, Брегово, 
Ново село, Грамада, 
Кула, Димово, Макреш, 
Ружинци, Бойница. По-
мощ при изготвяне на 
документи. Безплатни 
правни съвети. Запла-
щане веднага; тел.: 
0878 864 985, 0899 864 
954

Купувам селски 
къщи в област Видин; 
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 дърво-
делски машини – бан-
циг, абрихт, дърводел-
ски 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 восък; 
тел.: 0887 621 540

РАБОТА

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

Доставка и монтаж 
на PVC и алуминиева 
дограма по заявка 
на клиента с възмож-
ност за довършител-
ни работи. Доставка 
и монтаж на щори. 
Доставка и монтаж 
на блиндирани врати; 
тел.: 0894437264

Индивидуално он-
лайн обучение по нем-
ски език в реално време 
с учител. Сертификат 
за степен на владее-
не; тел.: 0877866786, 
0888334310

Ремонт на покриви, 
огради и други строи-
телни дейности; тел.: 
0892 700 063

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

Ремонт и продажба 
на хладилници и фри-
зери; тел.: 0878 236 
392, Пепи

АВТОМОБИЛИ, 
ЧАСТИ

Продавам камион 
„Нисан Капстар“, бор-
дови, 3,5 т, цена 10 000 
лв.: тел.: 0896343122
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Лекоатлетите от СК Радуканови – Видин с нови успехи

„Ауди“ влетя в 
павилион на бул. 

„Панония“ във Видин

Проучване състоянието на образователна-
та мултикултурна среда в училища и дет-
ски градини в областите Видин и Монтана

„Ауди“ влетя в 
павилион за застра-
ховки на бул. „Па-
нония“. Сигналът 
за катастрофата, 
станала в близост 
до бензиностанция 
„Лукойл“, е полу-
чен на 27 януари в 
22.58 часа. От Об-
ластната дирекция 
на МВР във Видин 
съобщиха, че при 
огледа на место-
п р о и з ш е с т в и ето 
било установено, 
че лек автомобил 
„Ауди“, шофиран от 
36-годишен мъж от 
Хасково, при дви-
жение с несъобра-
зена скорост навля-
зъл на изградения 
изкуствен остров на 
кръстовище с кръ-
гово движение (при 
бул. „Панония“ и ул. 
„Акад. Ст. Младе-
нов“). Водачът изгу-
бил контрол над ав-

томобила, който се 
отклонил и се блъс-
нал в павилион на 
тротоара до изхода 
на бензиностанци-
ята. В резултат на 
катастрофата са 
причинени значи-
телни материални 
щети на павилиона 
и на имущество, 
собственост на бен-
зиностанцията. 

Шофьорът е от-
казал да бъде тест-
ван с дрегер за на-
личие на алкохол, 
не е дал и кръвна 
проба. Тестван е с 
техническо сред-
ство за употреба на 
наркотични веще-
ства, пробата е от-
рицателна. 

По случая в ОД-
МВР – Видин е об-
разувано досъдеб-
но производство.  

Сн. „Фейсбук“

Сдружение „Ак-
тивно общество“ про-
учи състоянието на 
образователната мул-
тикултурна среда на 
училищата и детски-
те градини партньори 
по проект „Повиша-
ване на капацитета 
на педагогическите 
специалисти от Об-
ласт Видин и Област 
Монтана за работа в 
мултикултурна сре-
да“. Проучването се 
проведе сред уче-

ници, техните 
родители, учи-
тели и сред ди-
ректорите на 7 
образователни 
институции от 
област Видин и 
област Монта-
на. На база на 
проучването е 
изготвен „Ана-

лиз на образовател-
ната среда и нуждите 
за обучение за работа 
в мултикултурна сре-
да за учители, обра-
зователни медиатори 
и директори“, който е 
основа за провежда-
нето на обучителен 
цикъл за повишаване 
на квалификацията 
на педагогическите 
специалисти за ра-
бота в мултикултурна 
среда. В него ще бъ-

дат обучени повече 
от 100 педагогически 
специалисти.

Изпълнението на 
дейностите по про-
екта продължава с 
редица обучения на 
педагогически специ-
алисти в следващите 
месеци за повишава-
не на квалификация-
та им за работа в мул-
тикултурна среда. 

Проект „Повиша-
ване на капацитета 
на педагогическите 
специалисти от Об-
ласт Видин и Област 
Монтана за работа 
в мултикултурна 
среда" се изпълнява 
от Сдружение „Ак-
тивно общество“ в 
партньорство с ДГ 
„Русалка“ – гр. Видин, 

ДГ „Зора“- град Мон-
тана, СУ „Св. Св. Ки-
рил и Методий – гр. 
Брегово, СУ „Христо 
Ботев“ – село Ар-
чар, ПГХЗ „Дмитрий 
Менделеев“, СУ „Ди-
митър Маринов“- гр. 
Лом, ОУ „Св. Св. Ки-
рил и Методий“- село 
Ковачица. 

Проектът се фи-
нансира по договор 
№ B G 0 5 M 2 O P 0 0 1 -
3 . 0 1 7 - 0 0 4 1 -
C01/11.12.2020г. от 
Оперативна програ-
ма „Наука и образова-
ние за интелигентен 
растеж“, съфинанси-
рана от Европейския 
съюз чрез Европей-
ските структурни и 
инвестиционни фон-
дове. 

Продължават 
успехите на лекоа-
тлетите от Спортен 
клуб „Радуканови“ 
- Видин. Възпи-
таниците на тре-
ньорите Златка и 
Мирослав Радука-
нови се завърнаха 
с половин дузина 
медали от прове-
дения на 23 януари 
международен дет-
ски турнир „Акаде-

мик“. В състезанието 
участваха четирима 
състезатели на ви-
динския клуб, които 
спечелиха общо се-
дем медала.

Васил Антонов, 
който преди дни ста-
на републикански 

шампион във възрас-
товата група до 14 го-
дина, отново записа 
чудесно представя-
не – роденият 2009 
г. лекоатлет спечели 
два златни медала: 
на бягане 60 м с ре-
зултат 7.68 и на скок 
дължина с резултат 
5.03 м. Пламен Ми-
тков (роден 2010 г.) 
също завоюва две от-
личия – златен медал 
на 60 м с резултат 
8.49 и сребърен ме-
дал на скок дължина 
с постижение 4.72 м. 
Божидара Иванова 
(родена 2010 г.) стана 
първа на 60 м, мина-
вайки дистанцията за 
8.84, и се нареди чет-

върта на скок дължи-
на. Ивайла Мишина 
(родена 2008 г.) взе 
сребърен медал на 
скок дължина с резул-
тат 5.31 м и завърши 
трета на бягане 60 м 
с време 8.07.

В международния 
турнир участваха над 
350 състезатели. По-
бедителите бяха на-
градени от министъра 
на младежта и спорта 
Радостин Василев.


