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Проектът за Синагогата се изпълнява 
в срок, уверяват от Община Видин

Данъчната кампания в Община 
Видин стартира на 9 февруари

Четете на стр. 4
Кметове и кметски наместници от община Видин 

искат увеличение на местни данъци и такси
Четете на стр. 4

Община Видин с мерки за огранича-
ване потреблението на ел. енергия

Четете на стр. 2
Приета е техническата рекултивация на 
закритото общинско сметище в Чупрене 

Четете на стр. 3

Кметът Александров 
подпомогна издаването 
на книга за село Ружинци

Община Видин: До дни започва подписването на 
договори за подмяна на отоплителните уреди 

Прекратената обществена поръчка за демонтаж, дос-
тавка и монтаж на екологочните уреди е обявена отново

Общински пътища ще се 
правят с пари от Фонда 
за регионално развитие

При кандидатстването с 
предимство ще са изостанали 

региони като Северозапада

Съдийската колегия на ВСС единодушно избра Илия 
Илиев за председател на Окръжен съд – Видин
Съдийската коле-

гия на Висшия съде-
бен съвет единодуш-
но е избрала Илия 
Илиев за админи-
стративен ръководи-
тел – председател на 
Окръжен съд – Видин, 
се посочва в съобще-
ние, публикувано на 
интернет страницата 

на ВСС.  
Илия Илиев е с 

над 30 години юриди-
чески стаж в органите 
на съдебната власт 
като съдия. Встъпва 
като съдия в Районен 
съд – Кула през 1991 
г., а в периода 1992 – 
1998 г. е негов пред-
седател. До 2009 г. е 

съдия в Окръжен съд 
– Видин, след което 
заема длъжността 
„заместник на адми-
нистративния ръково-
дител“. От март 2021 
г. досега магистратът 
изпълняваше функ-
циите на председател 

Предвижда се до 
края на февруари да 
стартира поетапното 
подписване на дого-
вори между Община 
Видин и гражданите, 
одобрени за получа-
ване на нови еколо-
гични отоплителни ус-
тройства в рамките на 
първата покана за по-
даване на заявления 

за подмяна на уреди-
те на дърва и въглища 
в домакинствата. Това 

Излезе от печат 
книгата „Село Ру-
жинци, Белоград-
чишко“ (издателство 
„Фабер“, Велико 
Търново, 2021 г.). 

Кметът на об-
щина Ружинци 
А л е к с а н д ъ р 
Александров е 
помогнал с лич-
ни средства за 
отпечатването и 
издаването на 
50 екземпляра 
от краеведско-
то изследване. 
Книгата е в па-
мет на Таска 

Йосифова – дълго-
годишна учителка по 
български език и ли-
тература в с. Ружин-

Ремонтите на 
общински пътища 
да могат да се фи-
нансират по новия 
Фонд за регионал-
но развитие, който 
Министерството на 
регионалното разви-

тие и благоустрой-
ството (МРРБ) раз-
работва в момента. 
Тази възможност са 
обсъдили министъ-
рът на регионалното 

Проектът за рес-
таврация на видин-
ската Синагога и 
нейното превръщане 
в Културен център 
„Жул Паскин“ върви в 
срок, а твърденията, 
че проектът е спрян, 
са инсинуации. Това 
заяви кметът на об-
щина Видин д-р Цве-
тан Ценков. Темата 
за значимия проект, 
с чието изпълнение 
ще бъде възстано-
вена знаковата за 
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Видин сграда, беше 
коментирана по вре-
ме на онлайн преда-
ването „Решаваме 
заедно!“, което беше 
излъчено на 9 фев-
руари на „Фейсбук 
страницата на Об-
щината. 

„За голямо мое 

съобщиха от общин-
ската пресслужба. От 
там напомниха още, 
че по първата покана 
бяха получени 3379 
заявления, от които 
2905 са одобрени. 
Гражданите ще бъдат 
предварително уве-
домени и поканени 
за подписването на 
договорите.

Всички дейности 
по проект „Подобря-
ване на качеството 
на атмосферния въз-
дух в община Видин“ 
се изпълняват в срок, 
като дори се върви с 
изпреварващи темпо-
ве спрямо утвърдения 
график. Това увери 
Десислава Тодорова, 
заместник-кмет по 
европейски полити-
ки и инвестиции, в 

първото издание на 
онлайн предаването 
„Решаваме заедно!“, 
което бе излъчено на 
9 февруари от 17:30 
ч.

Тя съобщи, че 
през тази седмица 
започват обслед-
ванията на място в 
домакинствата на 
кандидатствалите по 
втората покана, които 
са преминали успеш-
но първоначалната 
проверка за админи-
стративно съответ-
ствие. Обходите ще 
приключат в рамките 
на двадесет дни, след 
което ще бъде обяве-
но крайно класиране 
на кандидатите.

Предварително 
заложените индика-
тори по проекта са 
изпълнени, така че 
няма да се наложи да 

се обявява трета по-
кана за набиране на 
заявления.

На 30 ноември 
е била прекратена 
обявената общест-
вена поръчка за де-
монтажа на старите 
отоплителни уреди и 
доставката  монтаж 
на новите. Справка 
в Портала за елек-
тронни обществени 
поръчки показва, че 
причината за прекра-
тяването е допусната 
техническа грешка в 
техническата специ-
фикация към доку-
ментите за участие 
по отношение на ми-
нималните техниче-
ски изисквания към 
инверторните клима-
тици. 

Вече е открита 
ново процедура, ин-
формират от Общи-

ната. Процедурата за 
избор на изпълните-
ли по обществената 
поръчка за демон-
таж, доставка и мон-
таж на отоплителни-
те уреди е изпратена 
към Агенцията за об-
ществени поръчки 
(АОП) за предвари-
телен контрол. След 
осъществяването му, 
АОП е излязла със 
становище, че е зако-
носъобразна и проце-
дурата е обявена на 9 
февруари. 

В случай че няма 
обжалвания, до на-
чалото на месец май 
ще бъдат подписани 
договорите с избра-
ните изпълнители и 
ще продължи реа-
лизирането на оста-
налите дейности по 
проекта, посочиха от 
Община Видин.

Община Видин с 
мерки за огранича-

ване потреблението 
на ел. енергия

Община Видин: До дни започва подписването на 
договори за подмяна на отоплителните уреди 

Проектът за Синагогата се изпълнява 
в срок, уверяват от Община Видин

ятно, когато една 
група наши съграж-
дани непрекъснато 
работят срещу Ви-
дин. Въпреки всич-
ко ние се движим в 
срок. Тези инсину-
ации, че проектът 
е спрян, абсолютно 
са несъстоятелни. 
Имаше по договора 
проблем, който въз-
никна и затова Упра-
вляващият орган ни 

накара да направим 
процедурите, които 
касаят обзавежда-
нето на Синагогата, 
за да може да ни 
преведат авансово-
то плащане“, заяви 
д-р Ценков. 

Въпреки трудно-
стите, които Община 
Видин среща, дей-
ностите по проекта 
за Синагогата се 
изпълняват в срок, 

а видно за всички 
видински граждани 
е, че строителството 
кипи с пълна сила, 
отбеляза заместник-
кметът по европей-
ски политики и ин-
вестиции Десислава 
Тодорова. Тя комен-
тира и въпроса за 
авансовото плаща-
не, като обясни, че 
то ще бъде получено 
до дни. „Строителят 

е актувал вече – за-
щото има голям обем 
свършена работа. 
Обектът се изпълня-
ва в сроковете и сме 
абсолютно изрядни 
пред Управляващия 
орган – Министер-
ството на регио-
налното развитие и 
благоустройството“, 
каза Тодорова. 

огорчение, аз съм 
видял папката с до-
носите в кабинета 
на министъра на 
регионалното разви-
тие. Много е непри-

Във връзка със 
създалата се си-
туация заради ви-
соките сметки за 
и з р аз ход ва н ата 
електроенергия, 
Община Видин е 
предприела неза-
бавни действия и 
планира мерки за 
ограничаване на 
п от р е бл е н и ет о . 
Това съобщиха от 
общинската адми-
нистрация, като 
уточниха, че тази 
стъпка се прави 
със загриженост за 
здравето и сигур-
ността на всички 
жители на община-
та, както и за опаз-
ване на имущество-
то им.

Набелязаните 
мерки са:

- О г р а н и -
чаване на потреб-
лението на ел. 
енергия в сградите 
на Общинската ад-
министрация, об-
щинските предпри-
ятия, кметствата в 
населените места 
и в други сгради 
общинска собстве-
ност;

- Стартира-

не на масови про-
верки за недобро-
съвестно ползване 
на общински ток;

- Мерки по 
енергийна ефек-
тивност: поставяне 
на енергоспестя-
ващи осветителни 
тела в населените 
места на Община-
та (тече процедура 
по избор на изпъл-
нител); подготовка 
на проект за ця-
лостна подмяна 
на неефективното 
осветление на ця-
лата територия на 
Община Видин;

- Реоргани-
зация на часове-
те, в които работи 
уличното осветле-
ние.

От Община Ви-
дин подчертаха, че 
към режим на улич-
ното осветление ще 
се пристъпи само в 
случай, че другите 
мерки не доведат 
до очаквания ре-
зултат и приходите 
в общинския бю-
джет са недоста-
тъчни за покриване 
на разходите.
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Над 38 млн. евро ще бъдат инвестирани в проекти между България и Сърбия
Досега със средства от трансграничната програма са финансирани проекти за близо 9 млн. евро в Северозапада

Над 38 млн. евро 
ще бъдат инвести-
рани в пограничните 
региони на България 
и Сърбия в следва-
щите седем годи-
ни. Това предвижда 
Програмата за тран-
сгранично сътрудни-
чество за периода 
2021-2027 г. Минис-
терството на регио-
налното развитие и 
благоустройството 
публикува за об-
ществено обсъждане 
проекта на програма-
та преди изпращане-
то й за одобрение от 
Европейската коми-
сия. Сред основните 
цели са подобряване 
на конкурентоспо-
собността на мик-

ро-, малки и средни 
предприятия от ре-
гиона, създаване на 
работни места в тях, 
насърчаване на съв-
местното предлага-
не на туристически 
услуги, както и упра-
вление на риска при 
бедствия.

Над 8 млн. евро 
от ресурса са пред-
видени за предвари-
телно определения 
от двете страни стра-
тегически проект, 
свързан с подготовка 
на населението за 
действия при бед-
ствия и за подобря-
ване капацитета на 
професионалните 
екипи и добровол-
ците за реагиране 
при извънредни си-
туации. Партньори 
по него са Главна 
дирекция „Пожарна 
безопасност и защи-
та на населението“ 

към МВР, Сектор за 
управление при из-
вънредни ситуации 
към Министерство на 
вътрешните работи 
на Сърбия, Акаде-
мията на МВР и до-
броволчески органи-
зации.

Над 6 млн. евро са 
определени за проек-
ти на микро-, малки и 
средни предприятия 
(ММСП). Инвести-
циите са насочени 
към модернизация 
на технологичния 
процес, оптимизация 
на производството, 
дигитализация, обу-
чения на служители-
те и намирането на 
нови пазари.

Около 23 млн. 

евро са предвидени 
за разработването 
на нови съвместни 
регионални туристи-
чески продукти, рес-
таврация, опазване и 
представяне на обек-
ти на културното на-
следство, укрепване 
на връзките между 
природни и културни 
обекти, включително 
чрез подобряване на 
велосипедната мре-
жа и свързващата 
пътна инфраструкту-
ра в изпълнение на 
интегрирана тери-
ториална стратегия 
за развитие на тран-
сграничния регион и 
др.

МРРБ ще про-
дължи да изпъл-
нява функциите на 
Управляващ орган 
на програмата за 
трансгранично съ-
трудничество между 
България и Сърбия и 

през следващия про-
грамен период 2021-
2027 г.

Обществено об-
съждане на подгот-
вената финална вер-
сия на Програмата 
за трансгранично 
сътрудничество ИН-
ТЕРРЕГ ИПП Бъл-
гария-Сърбия 2021-
2027 ще се проведе 
онлайн (чрез WebEx) 
на 22 февруари 2022 
г. от 15:00 часа. Же-
лаещите да вземат 
участие в общест-
веното обсъждане 
могат да се регис-
трират в срок до 15 
февруари 2022 г. на 
m a _ i p a c b c @ m r r b .
government.bg

Пълният текст на 

проекта на Програ-
мата е публикуван 
за обществени кон-
султации на Портала 
за обществени кон-
султации, Единния 
информационен пор-
тал: www.eufunds.bg 
и на интернет 
с т р а н и ц ат а 
на МРРБ.

К о м е н -
тари и ста-
новища по 
публикувания 
проект на 
п р о г р а м ата 
могат да се 
п р е д с т а в я т 
в срок до 4 
март 2022 г. в 
деловодство-
то на МРРБ 
на адрес: гр. 
София, ул. 
Св. Св. Кирил 
и Методий“ № 
17-19, както и 
в електронен 
вид на e-mail 

адрес ma_
ipacbc@mrrb.
government.bg.

С п р а в к а 
на интернет 
страницата на 
програмата за 
трансгранично 
сътрудничест-
во Interreg-
ИПП Бълга-
рия – Сърбия 
показва, че до 
момента със 
средства от 
нея са финан-
сирани общо 
28 проекта в 
областите Ви-
дин, Монтана и 
Враца, като об-
щият им бюджет 
възлиза на близо 9 
млн. евро. Проектите 

в област Видин 
са 13 на брой, 
на обща стой-
ност около 3 
200 000 млн. 
евро. В Мон-
танска област 
са одобрени 
същия брой 
проекти, но об-
щият размер 
на финансира-
нето е значи-
телно по-голям 
– над 4 700 000 
евро. На опаш-
ката е област 
Враца, където 
са одобрени 

само два проекта на 
обща стойност около 
700 000 евро. 

Досегашното из-
дание на трансгра-
ничната програма 
финансираше проек-
ти, свързани с раз-

витието на устойчив 
туризъм, младежи и 
околна среда. Пред-
ложената за общест-
вено обсъждане нова 
програма предвижда 
също три приорите-
та. Първият е “Конку-
рентоспособен гра-
ничен регион”, като 
специфичната цел е 
засилване на устой-
чивия растеж и кон-
курентоспособността 
на малките и средни-
те предприятия и съз-
даване на работни 
места в тях. С втория 
приоритет – “Интег-
рирано развитие на 
граничния регион” – 
се цели насърчаване 
на интегрираното и 
приобщаващо соци-
ално, икономическо 
и екологично местно 
развитие, културата, 
природното наслед-
ство, устойчивия ту-
ризъм и сигурността 

в райони, различни 
от градските. По-
следният, трети при-
оритет на предложе-
ната за обсъждане 
трансгранична про-
грама е “По-устойчив 
граничен регион”, а 
специфичната цел 
е насърчаване на 
адаптирането към 
изменението на кли-
мата, предотвратя-
ването на риска от 
бедствия и устойчи-
востта, като се взе-
мат предвид екоси-
стемни подходи. 

Допустимите об-
ласти от Република 
България включват 
Видин, Монтана, Вра-
ца, София, Перник и 
Кюстендил, а тези в 
Република Сърбия - 
Бор, Зайчар, Ниша-
ва, Топлица, Пирот, 
Ябланица и Пчиня.
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Данъчната кампания в Община Видин стартира на 9 февруари

Кметове и кметски наместници от община Видин искат увеличение на местни данъци и такси

Община Видин ще си партнира с търговски обекти 
за продажба на електронни талони за синята зона

Приета е техническата ре-
култивация на закритото об-
щинско сметище в Чупрене 

Партньори могат 
да бъдат търговски 
обекти, попадащи в 
близост до зоните за 
платено паркиране в 
гр. Видин. В тях ще 
се предлагат тало-
ните за кратковре-
менен престой. 

Обектите тряб-
ва да отговарят на 
следните критерии:

1. Да са в „пла-
тената зона“ или 
в непосредствена 
близост

2. Да е осигурена 
свързаност на обек-
та с интернет

3. Да са с лесен и 
бърз достъп

4. Да нямат за-
дължения към Об-
щина Видин към 

момента на сключ-
ването на Договора.

Община Видин 
ще осигури устрой-
ствата за продажба 
на талоните, както и 
комисионна за все-
ки продаден талон 
(10% от стойност-
та му без включен 
ДДС).

Задължение на 
всеки партньор ще 
бъде да осигури ин-
тернет свързаност 
на устройството и 
да постави на види-
мо за посетителите 
място обозначение, 
че е обект за про-
дажба на електрон-
ни талони.

Всички предста-
вители на търговски 
обекти, желаещи да 

продават електрон-
ни талони, могат да 
получат допълни-
телна информация 
и да подадат заяв-
ления в Центъра за 
административно 
обслужване при Об-
щина Видин до 18 
февруари, включи-
телно.

Проектът на До-
говор, както и карта 
на „зоните за плате-
но паркиране“ в град 
Видин са публикува-
ни на интернет стра-
ницата на Община-
та: 

h t t p s : / / v i d i n .
b g / w p s / p o r t a l /
v id in /munic ipa l i ty /
mun ic ipa l i t y -b lue -
zone

Комисия, назна-
чена със заповед 
на кмета на община 
Чупрене Анжело До-
бричов, с участието 
на експерти на Реги-
оналната инспекция 
по околната среда 
и водите – Монтана, 
е приела за извър-
шена техническата 
рекултивация на 
обект „Рекултивация 
на старо депо за не-
опасни ТБО на об-
щина Чупрене, чрез 
извозване на регио-
нално депо“.

От екоинспекци-
ята съобщават, че 
всички дейности по 
техническата рекул-

тивация са изпъл-
нени. Те включват 
събиране на от-
падъците и транс-
портирането им до 
Регионалното депо, 
подравняване на 
освободения от от-
падъци терен и въз-
становяване нивото 
му със земни маси.

Предстои из-
вършване на био-
логичната рекулти-
вация на терена до 
края на 2022 г., която 
включва дисковане 
и засяване с тревна 
смес, подходяща за 
почвените условия, 
допълват от РИОСВ 
– Монтана. 

През миналата 
седмица на иници-
ирана от кмета на 
град Дунавци Дим-
чо Скорчев среща с 
областния управи-
тел на Видин Любен 
Иванов 14 кметове и 
кметски наместници 
на населени места 
във Видинска общи-
на заявиха желание 
областният управи-
тел да не стопира 
решенията на Об-
щинския съвет за по-
вишаване на местни-
те данъци и такси.

„Инициирахме с 
Вас тази среща, за 
да ни кажете каква 
е причината и след 

това, молбата е не-
щата да не се пре-
връщат в лични ин-
триги или войни, а 
да работим заедно 
за община Видин, 
за което сме избра-
ни и което е нашето 
желание“, каза в на-
чалото на срещата 
Димчо Скорчев. 

Според кметове-
те, с увеличението 
на налозите ще има 
повече средства за 
населените места. 
Валентин Маринов, 
кмет на село Покрай-
на, отбеляза: „Ние 
сме се събрали кме-
товете на населени 
места защото сме 

дали обещание, че 
ще направим нещо 
за тези населени 
места и аз искам по 
някакъв начин да 
влизат пари в бю-
джета на Общината, 
за да рефлектира в 
населените места“. 
„Искам между Вас и 
общинския съвет да 
има диалог и да има 
повече средства за 
населените места“, 
добави още Мари-
нов. 

Областният уп-
равител обясни, че 
решението  е върна-
то поради това, че е 
незаконосъобразно. 
„Искам да Ви обър-

на внимание, че като 
областен управител 
аз не мога да пре-
ценявам дали едни 
данъци са ниски 
или високи и заради 
това да връщам ре-
шения на Общински 
съвет. Решението 
на Общински съвет 
относно данъците е 
върнато поради на-
рушение на процеду-
рата, която същият 
този Общински съ-
вет си е гласувал и 
определил в правил-
ника за организация 
и дейност на Общин-
ски съвет – всички 
промени в наредби-
те следва да се гла-

суват на две отделни 
заседания в две гла-
сувания. Това ОбС – 
Видин не е направил. 
Като човек на когото 
държавата е възло-
жила да контролира 
законосъобразност-
та на актовете на 
Общински съвет, аз 
съм се възползвал и 
съм изпълнил своето 
задължението и съм 

върнал решението 
на Общински съвет, 
което решение може-
ше да бъде прегла-
сувано две седмици 
по-късно или една 
седмица по-късно, 
като се отстранят 
нарушенията и в 
момента това, което 
вие искате, да бъде 
факт“, каза Иванов.

От 9 февруари 
видинските гражда-
ни вече могат да за-
плащат дължимите 
за 2022 година да-
нъци върху недви-
жимите имоти и пре-
возните средства, 
както и такса бито-
ви отпадъци. Във 
връзка със старта 
на данъчната кам-
пания, от Община 
Видин напомниха, 
че заплащането на 

дължимите налози 
може да се направи 
на две равни вноски 
– до 30 юни и до 31 
октомври. Ако обаче 
се внесе наведнъж 
цялата сума до 3 
май включително, 
се ползва отстъпка 
от 5 %.

От Община Ви-
дин събщиха, че от 
началото на година-
та е започнал и при-
емът на декларации 

по чл. 71 от Закона 
за местните данъци 
и такси (ЗМДТ) за 
освобождаване от 
такса за сметосъби-
ране и такса за сме-
тоизвозване, когато 
имотът е незастро-
ен или няма да се 
ползва през 2023 г. 
Крайният срок за по-
даване е 31 октом-
ври 2022 г.

Гражданите имат 
възможност да из-

берат най-удобния 
за тях начин, за да 
платят своите за-
дължения:

- На касите в 
отдел „Местни данъ-
ци и такси“ - в брой 
или чрез ПОС тер-
минални устройства 
(всеки работен ден, 
от 8:30 ч. до 17:00 
ч.);

- По банков 
път по съответния 
код за вид плащане 

(сметките и кодове-
те са на официалния 
сайт на Община Ви-
дин www.vidin.bg);

- Чрез вирту-
ален ПОС терминал 
през сайта на Общи-
ната;

- На всяка 
една от касите на 
Изипей (EasyPay);

- В офисите 
на „Български пощи“ 
ЕАД;

- В кметства-

та на селищата от 
общината за съот-
ветното населено 
място.

Проверка на за-
дълженията за мест-
ни данъци и такси 
може да се направи 
в официалния сайт 
на Община Видин 
с ПИН, издаден от 
сектор „Местни да-
нъци и такси“, или 
с ПИК, издаден от 
НАП.
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на Окръжния съд във 
Видин.

Илиев е аргумен-
тирал кандидату-
рата си с придоби-
тите знания и опит 
като заместник на 
административния 
ръководител и пред-
седател на наказа-
телното отделение в 
съда в продължение 
на 11 години. Него-
вата кандидатура е 
била подкрепена от 
Общото събрание на 
съдиите в Окръжен 
съд – Видин. Илиев 
е изразил готовност 
да отстоява постиг-

натото до момента 
от институцията, като 
надгражда и работи 
с всички магистрати 
за утвърждаване на 
върховенството на 
закона и авторитета 
на съдебната власт. 
Като свои приори-
тети новият предсе-
дател на видинския 
Окръжен съд е по-
сочил повишаването 
на професионална-
та компетентност на 
съдиите и съдебните 
служители, уеднаквя-
ването на съдебната 
практика, осигурява-
нето на равномер-
на натовареност на 
магистратите и кад-

ровото обезпечава-
не на съда. Според 
него председателят 
на съда следва да 
оцени съществува-
щите и предстоящи 
рискове за доброто 
му функциониране 
и да предложи на 
Общото събрание 
начини за решаване 
на възникналите про-
блеми. Съдия Илиев 
обръща внимание 
на професионалните 
и институционални 
взаимоотношения на 
Окръжен съд – Ви-
дин, с останалите съ-
дилища в съдебния 
район, други инсти-
туции и обществени 

организации, медии 
и граждани, както и 
на ролята на админи-
стративния ръково-
дител за отстояване 
на независимостта 
на съдебната власт. 
Според него предсе-
дателят на съда тряб-
ва да дава пример 
с поведението си и 
да създава спокойна 
обстановка за работа 
на своите колеги.

Въпроси към съ-
дия Илиев са по-
ставили Цветинка 
Пашкунова, Атанаска 
Дишева, Олга Ке-
релска – членове на 
ВСС, като са поис-
кали мнението му за 

реформата на съ-
дебната карта по от-
ношение на малките 
районни съдилища, 
кадровата обезпече-
ност на Окръжен съд 
– Видин за оптимал-
но осъществяване на 
правораздавателната 
дейност и админи-
стративно ръковод-
ство, за работата с 
модул „Натовареност“ 
в Единната информа-
ционна система на 
съдилищата и относ-
но реализирането на 
медийната политика 
на съда.

Подкрепа за съ-
дия Илиев са заявили 
Цветинка Пашкунова 

и Атанаска Дишева, 
които са акцентира-
ли на притежавания 
от него професиона-
лен и администрати-
вен опит, получената 
много добра атеста-
ционна оценка и спе-
челените уважение и 
авторетит сред съди-
ите, които оценяват 
високо работата му 
като ръководител на 
съда. Обърнато било 
внимание, че той е 
съдия от кариерата, 
добре познаващ съ-
дебния район и пред-
лагащ прагматични 
решения за неговото 
развитие.

С 6 месеца е удължен срокът на проект „Патронажна грижа + в община Видин“

10 800 къса нелегални цигари 
задържаха на Връшка чука 

Съдийската колегия на ВСС единодушно избра 
Илия Илиев за председател на Окръжен съд – Видин

На 8 февруари е 
подписано допълни-
телно споразумение 
между Община Ви-
дин и Управляващия 
орган на Оператив-
на програма „Раз-
витие на човешките 
ресурси“, с което 
проектът „Патро-

нажна грижа +“ е 
продължен за още 6 
месеца – до края на 
август 2022 година. 
За тази цел Общи-
ната ще получи до-
пълнителна безвъз-
мездна финансова 
помощ в размер на 
504 736,44 лв.

От общинската 
пресслужба обяс-
ниха, че и занапред 
дейностите ще се 
изпълняват в две 
направления. По 
Направление едно 
– „Патронажна гри-
жа“, фокусът е вър-
ху предоставяне 
на помощ за хора в 
напреднала възраст 
в тяхната домашна 
среда. Услугите за 
потребителите се 
осъществяват по 
график от специа-
листи: диспечери, 
медицински сестри/
фелдшери, социал-
ни работници, до-
машни помощници, 
изпълнител, психо-
лог и специалист 
„Социални дей-
ности“. Патронаж-
ната грижа се пре-
доставя на минимум 
168 лица и включва 

медицински услуги, 
помощ в дома, пси-
хологическа под-
крепа, доставка на 
продукти от първа 
необходимост, вклю-
чително и лекарства 
(закупени със сред-
ства на потребите-
лите), заплащане на 
битови сметки и др. 
От такава подкрепа 
се възползват лица, 
попадащи в обхвата 
на следните целеви 
групи: хора над 54 го-
дини с ограничения 
или в невъзможност 
за самообслужване; 
хора с увреждания и 
техните семейства; 
възрастни в риск, 
които в ситуацията 
на пандемия са де-
финирани като лица 
в зависимост от гри-
жа поради уврежда-
не, неподвижност 
или за водене на не-

зависим и самосто-
ятелен живот; лице 
или член на семей-
ството му е поста-
вено под карантина 
във връзка с COVID-
19; самотен родител 
с дете/деца до 12 
години, в невъзмож-
ност да остави де-
цата си сами.

В рамките на На-
правление 2 – „Пре-
венция на COVID-19 
в социалните услуги, 
делегирани от дър-
жавата дейности“, 
също ще продъл-
жат досегашните 
дейности, включва-
щи осигуряване на 
лични предпазни 
средства на персо-
нала; мерки за де-
зинфекция на сград-
ния фонд; тестване 
на персонала и на 
потребителите на 
социалните услуги; 

осигуряване на ком-
пютърна техника с 
цел адаптиране и 
приспособяване на 
средата на социал-
ните услуги, в конте-
кста на въведените 
ограничения в ре-
зултат от епидемич-
ната обстановка и 
осигуряване на въз-
можности за тяхното 
предоставяне дис-
танционно (онлайн 
консултиране).

По двете направ-
ления на проекта са 
назначени общо 75 
души – 73-ма на тру-
дов договор и двама 
на граждански. 

Проектът „Патро-
нажна грижа + в 
Община Видин” се 
изпълнява по Опе-
ративна програма 
„Развитие на чо-
вешките ресурси“ 
2014-2020, приори-
тетна ос 6 „Подкре-
па за преодоляване 
на последиците от 
кризата, предизви-
кана от пандемия-
та от COVID-19 и 
подготовка за еко-
логично, цифрово 
и устойчиво възста-
новяване на иконо-
миката“, процедура 
BG05M9OP001-6.002 
„Патронажна грижа 
+” и BG05M9OP001-
6.004 „Патронажна 
грижа + - Компонент 
2”.

Общо 10 800 
къса нелегални ци-
гари, скрити между 
хладилници, са за-
държали митниче-
ските инспектори на 
Митнически пункт 
„Връшка чука“, съ-
общиха от Агенция 
Митници.

На 03.02.2022 г., 
около 16:00 ч. при 
проверка на товарен 
автомобил, пътуващ 
към Сърбия, митни-
ческите служители 

установяват, че шо-
фьорът пренася не-
декларирани 540 ку-
тии с цигари (10 800 
къса) от три марки, 
облепени с българ-
ски акцизен банде-
рол. Те били укрити 
между превозваните 
в автомобила кашо-
ни с хладилници. 

Тютюневите из-
делия са задържани 
и на шофьора е със-
тавен акт по Закона 
за митниците.
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ОБЩИНА НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН
На основание заповед № РД 02-152/17.07.2020 г. на 

Кмета на 
община Ново село, област Видин 

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

бр. 6 понеделник -  неделя  14 - 20 февруари 2022 г.

развитие и благоу-
стройството Гроздан 
Караджов и предста-
вителите на Нацио-
налното сдружение на 

общините (НСОРБ) на 
проведена среща на 8 
февруари. 

От пресцентъра 
на регионалното ми-
нистерство съобщи-
ха, че кметовете са 

поставили проблема 
за лошото състояние 
на общинската път-
на мрежа – по техни 
данни от общо 19 500 
км общински пътища 
11 600 километра са в 

 Процедура за провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на недвижим имот - поземлен имот, 
частна общинска собственост,  находящ се в с. Кошава, с 
площ от 1 607,00 кв.м. и ПИ № 426 в кв. 51 по Кадастралния 
план на с. Кошава, съгласно Акт за общинска собственост 
№4281/23.02.2021г., при начална тръжна цена 11 500,00лв. /
единадесет хиляди и петстотин / лева.  

Търгът ще се проведе на 02.03.2022г.от 10,00 часа  в админи-
стративната сграда на Община Видин, Медиен център, партерен 
етаж, пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкурсите и придружаващите ги до-
кументи се подават в срок до  01.03.2022г. до 17,00часа  в гр..
Видин,  Административната сграда на Община Видин пл.“Бдинци“ 
№2, „Център за информационно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се закупува в срок до 01.03.2022г. 
до 16,30ч. от административната сграда на Община Видин, пл. 
„Бдинци“ №2, ет.7 ст.4. Цена на документацията – 40.00 /четири-
десет/ лева  без ДДС.

Време и начин за оглед - всеки работен ден от 8,30 часа до 
17,00 часа.

Депозит за участие в търга – 1 150,00/хиляда сто и петдесет 
/ лева,  внесени в срок до 01.03.2022г. до 16,30 часа  по сметка на 
Община Видин IBAN: BG53STSA93003300046030, BIC: STSABGSF 
на “Банка ДСК” ЕАД.

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 спече-
лилият участник

    Договорът се сключва след плащане на дължимите суми, 
съгласно срока, посочен по- горе.

• В същия срок спечелилия търга участник е длъжен да за-
плати и сума, представляваща 2,5% данък, съгласно чл.47, ал.2 от 
ЗМДТ. 

Тел. за справки: 094 600726, 094 600727

На основание заповед № РД 02 – 27/08.02.2022 г. на Кмета 
на община Ново село, област Видин и във връзка с Решение 
№ 249 прието с Протокол № 31, на заседание на Общински 
съвет с. Ново село, проведено на 17.01.2022 г.

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДАВАНЕ: 
За продажба на имот частна общинска собственост:
УПИ № Х 475 в кв.№ 58, частна общинска собственост, 

съгласно АЧОС № 1085/16.12.2021г., не застроен терен за 
обществено обслужване с площ 1 716,39 кв.м., находящ се 

в с. Винарово, общ. Ново село, обл. Видин.
Началната тръжна цена в размер на 6 010,00 лв /шест хиляди 

и десет лева /.
Търгът ще се проведе на 02.03.2022 г. от 10.00 ч. на 1 ет. в 

административната сграда на община Ново село, обл. Видин.
Тръжната документация се закупува в срок до 17:00 часа на 

01.03.2022 г. от информационния център на Общината. 
Цена на документацията – 10,00 лв.
Заявленията за участие в търга се подават в срок до 17.00 

часа на 01.03.2022 г.
Време за оглед на имота – всеки календарен ден до 

20.01.2021г..
Депозит за участие в търга – 10 % от началната тръжна цена, 

внесен в срок до 17.00 часа на 01.03.2022 г. в касата на община 
Ново село.

За допълнителна информация: 09316/22-25. 

Общински пътища ще се правят с пари от Фонда за регионално развитие
„плачевно състояние“. 
Общините са поис-
кали 300 млн. лв. от 
Фонда за регионално 
развитие, който екипът 
на МРРБ разработва, 
да бъдат отделени за 
ремонти на пътища в 
населените места.

Министър Кара-
джов е заявил, че е 
наясно с проблема и е 
поискал от общините 
точна справка за колко 
километра общински 
пътища по населени 
места кметовете имат 
техническа проектна 
готовност за започва-
не на ремонтите през 
тази година. От На-
ционалното сдруже-
ние на общините са 
поели ангажимент да 
представят подробна 
справка до две сед-
мици. По предложе-
ние на регионалния 
министър НСОРБ ще 

излъчи свои предста-
вители, които заедно 
с пътната агенция да 
започнат решаването 
на проблема.

Фондът за реги-
онално развитие, по 
който общините ще мо-
гат да кандидатстват с 
цялостни проекти за 
благоустрояване, ще 
е с бюджет от 1 млрд. 
лв. „Идеята е кмето-
вете сами да могат да 
реализират цялостен 
проект. Не просто да 
ремонтират път или да 
изградят пречиства-
телна станция, а оп-
ределена зона в града 
да бъде цялостно бла-
гоустроена“, е обяснил 
министър Караджов на 
срещата с общинските 
кметове. Той е дал за 
пример, че досега все-
ки отделен елемент се 
е правил без връзка с 
останалото – например 

средства се отпускат 
само за ВиК проект, но 
след разкопаването не 
може да се ремонтира 
разрушения тротоар 
или път. Предимство 
при кандидатстване-
то ще имат проекти в 
слаборазвитите райо-
ни – Странджа, Севе-
розападна България 
и Родопите, тъй като 
до момента според 
Гроздан Караджов не 
са заделяни сериозни 
средства, за да се пре-
одолеят дисбалансите 
в тези райони.

Работната група в 
Министерството на ре-
гионалното развитие 
вече подготвя норма-
тивната база за струк-
турата и принципите, 
по които ще работи 
Фондът, както и кри-
териите за кандидат-
стване и оценка.

Дванадесет години затвор за нарко-
трафик през ГКПП Видин – Калафат 

Окръжна прокуратура – Видин 
е постигнала осъдителна присъда 
спрямо 66-годишния С.В., обвинен 
за контрабанда и незаконно държа-
не на високорисково наркотично ве-
щество с цел разпространение, съ-
общиха от държавното обвинение.

На 09.08.2020 г., в района на 
ГКПП Видин – Калафат, служители в 
Главна дирекция „Митническо разуз-
наване и разследване“, отдел „Бюро 
с наркотрафика - Дунавска“, звено 
Лом, спрели за проверка излизащия 
от страната лек автомобил. При про-
веден разговор с водача на превоз-
ното средство С.В., той обяснил, че 
пътува по работа за Чехия. МПС-то 
било съпроводено за извършване 
на щателна митническа проверка.

При отстраняване на оригинал-
ните пластмасови кори и изолаци-
ята, покриваща пода, във фабрич-
ните кухини пред шофьорската и 
пасажерските седалки били открити 
2 тайника. Те представлявали ме-
тални кутии с правоъгълна форма, 
облицовани с оловна ламарина и 

изрязани капаци. Попитан за тях, 
водачът отговорил, че превозва 
„трева“. Обяснил на митническите 
служители, че това му е казано от 
мъж, който го е наел за тази цел.

При отварянето на тайниците 
били установени 33 пакета с право-
ъгълна форма, обвити с прозрачно 
тиксо, съдържащи пресовано бежо-
во прахообразно вещество. Извър-
шеният полеви наркотест реагирал 
на хероин. Общото тегло на дрогата 
е 16 122,58 грама.

Според заключението на изгот-
вената физикохимична експертиза, 
съдържанието на активния компо-
нент диацетилморфин в откритото 
вещество е от 5,12% до 82,38%. Об-
щата стойност на дрогата възлиза 
на сумата от 826 225,70 лева.

С осъдителната присъда на под-
съдимия С.В. е наложено наказание 
от 12 години „лишаване от свобода“ 
при „строг“ режим на изтърпяване и 
глоба в размер на 120 000 лева. Тя 
може да бъде обжалвана пред Со-
фийския апелативен съд.
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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

ПРОДАВА 
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 апар-
таменти: в ж.к. „Петко 
Каравелов“ и в ж.к. 
„Химик“, ет.3; тел.: 
0878 864 985, 0899 
864 954

Продавам дву-
стаен с разширение в 
ж.к. „Крум Бъчваров“; 
тел.: 094/600 399, 
0887 381 855

Продавам ремон-
тиран тристаен па-
нелен апартамент на 
ет.4, двустаен тухлен 
в ж.к. „Химик“ и гар-
сониера 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 Бъчваров”, 
без посредник; тел.: 
0876 099 585

Продавам дву-
стаен панелен апар-
тамент 64 кв.м. на 
ет. 6 в ж.к. „Химик“, 
ремонтиран и обза-
веден.  тел.: 094/600 
399, 0887 381 855

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

Продавам изгод-
но голяма тухлена 
гарсониера в ж.к. “Хи-
мик”, 50 кв. м; тел.: 
0888 259 935

Продавам трис-
таен тухлен апар-

тамент 100 кв.м. в 
ж.к. „Химик“ и трис-
тайни апартаменти 
в ж.к. „Калето“;  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, тре-
та категория, обра-
ботваема, цена 1000 
лева; тел.: 0897 942 
438

Продавам тухле-
на боксониера 31 
кв.м. в ж.к. „Съедине-
ние“ с таванска стая, 
тел.: 094/600 399, 
0887 381 855

Продавам дворно 
място в село Покрай-
на, 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 трис-
таен панелен апарта-
мент в ж.к. Бонония 
в много добър вид; 
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. Безплат-
ни правни съвети. 
Заплащане 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 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

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 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

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

Ремонт на покри-
ви, огради и други 
строителни дейности; 
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

АВТОМОБИЛИ, 
ЧАСТИ

Продавам ками-
он „Нисан Капстар“, 
бордови, 3,5 т, цена 
10 000 лв.: тел.: 
0896343122

ЖИВОТНОВЪД-
СТВО

Продавам кон 
на 10 години; тел:. 
0886015038
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ци, а нейната диплом-
на работа за говора на 
селото заема голяма 
част от книгата. Със-
тавител и редактор на 
сборника е Рашка Йо-
сифова.

Александров раз-
каза, че книгата включ-
ва публикации от раз-
лични автори, които се 
отнасят до диалекта, 
топонимията (местни-
те названия), песенния 
фолклор, историята (и 
още някои проблеми). 
Посочените области 
на изследване са ос-
новите, определя-
щи спецификата на 
едно населено място. 
Публикациите имат 
по-скоро научен (но 
до известна степен и 
популярен) характер, 

като техният подбор е 
уникален за едно кра-
еведско изследване. 
Освен това послепи-
сите към всяка от пуб-
ликациите съдържат 
както информация за 
авторите, така и на-
учни идеи за нови из-
следвания.

„Ценна информа-
ция при написването 
на книгата предоста-

виха много граждани 
на Ружинци. Включе-
ни са и последните 
изследвания от къс-
ната бронзова епоха 
от Владислав Вълчев 
(НАИМ-БАН), напра-
вени при спасител-
ното археологическо 
проучване на участъ-
ка на новата магис-
трала Видин - Ружин-
ци - Монтана. Важно 
място в изследването 
заемат и имената на 
видни ружинчани, ос-
тавили диря в исто-
рията на селото като 
композитора Димитър 
Илиев, проф. д-р Ди-
митър Цветков, проф. 
д-р Миглена Никол-
чина-Маринова и др. 
Приложени са и ав-
тентични песни от се-
лото“, обясни кметът 
на Ружинци. 

Той посочи, че без-
платни екземпляри от 
книгата са получили 
авторите, универси-
тетските библиотеки 
във Велико Търново, 
София, Пловдив, Шу-
мен и Благоевград, 
Регионалната библио-
тека „ Михалаки Геор-
гиев“ във Видин, всич-
ки библиотеки към 
читалищата в община 
Ружинци и др. Всич-
ки желаещи могат да 
си закупят книгата от 
информационния цен-
тър на първия етаж в 
сградата на общин-
ската администрация 
в Ружинци. Събраните 
средства ще бъдат за 
преиздаване на кни-
гата и дадени за бла-
готворителни каузи в 
общината, допълни 
кметът Александров.

Пътуване в музиката с „ГЕОМАРЧЕЛО“ и Симфониета – Видин 

Кметът на Монтана награди семейството с най-дългогодишен брак

Кметът Александров подпомогна из-
даването на книга за село Ружинци

„Мир, спокой-
ствие, добра дума и 
помощ – на това се 
дължи нашето дъл-

голетие“, споделя 
92-годишният Евден 
Джунов. Той и съпру-
гата му Верка отбе-

лязаха 72 години от 
сватбата си и са се-
мейството с най-про-
дължителен брак в 
община Монтана. Те 
посрещнаха в дома 
си кмета Златко 
Живков, управителя 
на общинското пред-
приятие „Обреден 
дом“ Венка Дикова и 
журналисти по повод 
М е ж д у н а р о д н а т а 
седмица на брака в 
България.

Евден и Верка са 
родени в една и съща 

година – 1929, в село 
Липен. От деца са 
заедно. На 20 годи-
ни, вече завършили 
средно училище, се 
сгодяват. Сватбата 
им трае три дни по 
традициите на се-
лото. Веднага след 
това младият съпруг 
заминава войник. 
Три години служи в 
техническа рота, в 
строежа на моста 
над река Дунав при 
Русе. След казар-
мата Евден, под-

крепян от съпругата 
си, решава да стане 
учител и завършва с 
отличие учителския 
институт в София. 
Той е живата исто-
рия на развитието 
на професионал-
ното образование 
в област Монтана, 
първо като инспек-
тор, а след това като 
директор на СПТУ 
„Асен Златаров“. 

Когато се връща 
в спомените си на-
зад, Верка Джунова 

казва: „Работехме 
непрекъснато, по-
стигнахме всичко с 
много труд, но бяхме 
млади и не ни теже-
ше.“ 

Джунови са до-
волни от живота хора. 
Изучили са двамата 
си сина – Димитър 
и Славко. Единият 
е електроинженер, 
другият – треньор по 
баскетбол. Имат три-
ма внука, една внуч-
ка, трима правнука и 
една правнучка.

Концерт на „ГЕО-
МАРЧАЛО“ и Сим-
фониета – Видин ще 
пренесе видинските 
почитатели на хуба-
вата музика на едно 
„пътешествие“ до 
полярните, умерени, 
тропични и еквато-
риални настроения 
по един неподозиран 
начин. Симфониците 
загърбват традици-
ите и засвирват поп, 
латино и рок музика 
под диригентството 
на Георги Милтия-
дов. Концертът „Пъ-
туване в музиката“ е 

на 14 февруари (по-
неделник), от 18:00 
ч. в зала „Филхармо-
ния“.

Проект, в който 
класиката се пре-
връща в модерна 
музика, чиито ритми 
изправят на крака 
зрителя и го провоки-
рат да танцува, пее и 
поддържа ритъма с 
часове.

Камен Воденича-
ров (водещ на кон-
церта) подчертава 
също: „Ползата от 
такива проекти е, че 
имат и образовате-

лен характер, особе-
но към по-младите 
и по-малките, които 
не са запознати в 
детайли особено по 
отношение на кла-
сическата музика. 
На нашите концерти 
виждам деца, които 
танцуват като ръко-
пляскат или припя-
ват на това, което 
познават, а на това, 
което не са чували 
слушат със зяпнали 
уста, което говори, 
че сме си свършили 
добре работата“.

Предварителна 

продажба на билети 
в МОЛ – Видин или 
Симфониета – Ви-
дин.

На концертите се 
допускат единствено 
зрители със Зелен 
сертификат: ваксини-
рани срещу COVID-
19; преболедували 
и диагностицирани 
с COVID-19; прите-
жаващи отрицателен 

тест за COVID-19 – 
бърз антигенен (ва-
лиден 48 часа след 
издаването) му или 
PCR (валиден 72 
часа след изадава-
нето му); притежа-
ващи сертификат за 
антитела.


