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Четете на стр. 5

80 години от катастрофалното наводнение, 
когато водите на Дунав заливат град Видин

Четете на стр. 6
Сдружение „Активно общество“ продължава с обученията на 
педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда

Община Видин отбеляза 144 години 
от Освобождението на България

Във Видин обсъдиха стимули 
от общините под формата на 

стипендии за обучение на спе-
циалисти по здравни грижи

Община Видин готова да осигу-
ри стипендии за 10 студенти

ОбС одобри започване на процедура 
за сливане на две видински училища

Осигурени са средства за 
изпълнението на проекта за 
реставрация на Синагогата

Отбелязването на 
Националния празник 
3 март във Видинска 
община по традиция 
започна в село Иново 
с поднасяне на вен-
ци пред паметника 
на румънските воини, 
паднали в боевете за 
Освобождението на 
Видин Своята почит 
към героите засви-
детелстваха кметът 
на община Видин 
д-р Цветан Ценков 
и заместник-кметът 
Десислава Тодоро-
ва. Заедно с тях, на 
знаковото място се 

Бъдещето на об-
разователната систе-
ма във Видин бе една 
от темите, разисквани 
в рамките на дневния 
ред на проведеното 
на 28 февруари засе-
дание на Общинския 

съвет – Видин (ОбС). 
Повод бе внесено-
то предложение за 
започване на произ-
водство по преобра-
зуване чрез сливане 
на Основно учили-
ще „Отец Паисий“ и 

Средно училище „Св. 
св. Кирил и Методий“ 
в Средно училище СУ 
„Св. св. Кирил и Мето-
дий“. 

Борислава Бо-
рисова, заместник-
кмет по хуманитарни 

дейности и социална 
политика, обясни, че 
това предложение е 
предшествано от на-
правен подробен ана-
лиз на образователна-
та система в Община 
Видин. За приемащо 
училище е избрано 
СУ „Св. св. Кирил и 
Методий“, защото то 
предлага качествено 
образование и дос-
тъпна архитектурна 
среда, както и изгра-
ден ресурсен център, 
което е важно, защото 
в ОУ „Отец Паисий“ 
се обучават деца със 
специални образова-
телни потребности. 

По какъв начин 
местната общност 
би могла да помогне 
за решаването на 
сериозния проблем 
с липсата на меди-
цински кадри във 
видинската болни-
ца, а и в системата 
на здравеопазване-
то като цяло – отго-

вор на този въпрос с 
повишена трудност 
търсиха участници-
те в проведената 
на 1 март дискусия, 
организирана от за-
местник-председа-
теля на Народното 
събрание Росица 

На проведеното 
на 28 февруари за-
седание на Общин-
ски съвет – Видин 
бе взето решение, с 
което се обезпечава 
необходимото фи-
нансиране за нор-
малното изпълнение 
на проект „Реставра-
ция и адаптация на 
Синагога – Видин в 
туристически обект 
„Културен център 
„Жул Паскин“. Това 
стана възможно 
след като Общин-
ският съвет даде 
съгласие Общината 

да поеме общински 
дълг за осигуряване 
на оборотни сред-
ства за изпълнение 
на проекта.

Г л а с у в а н е т о 
на предложението 
беше предшествано 
от дълга дискусия, в 
рамките на която бе 
отговорено подроб-
но на всички въпроси 
на общинските съ-
ветници. В начало-
то на обсъждането 
кметът на Видин д-р 
Цветан Ценков от-
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Борисова припомни, 
че в края на мина-
лата година Общин-
ският съвет гласува 
с 13 589 лв. да се 
подпомогне ОУ „Отец 
Паисий“, така че да 
се покрият част от 
натрупаните вслед-
ствие на недостига 
на ученици задълже-
ния, които към онзи 
момент са в размер 
на около 50 000 лв., 
а към настоящия – 
45 633 лв. „И след 
сливането сградният 

фонд на ОУ 
„Отец Паисий“ 
ще продължи 
да се ползва за 
образовател-
ни нужди, тъй 
като в сградата 
се помещава 
Професионал-
на техническа 
гимназия „Ва-
сил Левски“, 
обясни Бори-
сова. 

Директорът 
на СУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ Бисерка 
Каменова каза, че 
заедно с директора 

на Основно училище 
„Отец Паисий“ Лиана 
Иванова полагат уси-
лия за гарантиране 
на спокойствие сред 
родителите, ученици-

те и учителите. „Ва-
жно е, че ще бъдат 
подсигурени работни 
места за учителите 
от Основно училище 
„Отец Паисий“. За-

напред няма да 
има слети пара-
лелки, каквито 
сега има в ОУ 
„Отец Паисий“, 
така че ще се 
осигури качест-
вено образова-
ние за учени-
ците“, подчерта 
Каменова.

При послед-
валото гласува-
не мнозинство-

то от съветниците 
одобриха започва-
нето на процедурата 
за сливане на двете 
учебни заведения. 

На вчерашното 
заседание също така 
бе взето решение за 
извършване на фи-
нансов капиталов 
разход със собствени 
бюджетни средства 
в общ размер на 71 
071,92 лв., свързан 
с неотложен ремонт 
на отоплителен ко-
тел за ОУ „Иван Ва-
зов“ и за закупуване 
на нови котли за СУ 
„П.Р. Славейков“ и ДГ 
„Мир“ – гр. Дунавци, с 
Филиал „Звънче“ в гр. 
Видин.

беляза, че големият 
интерес към темата 
е обясним, защото 
Синагогата е обект 
не само от нацио-
нално, но и от меж-
дународно значе-
ние. „Община Видин 
ще се справи с всич-
ки предизвикател-
ства и този проект 
ще бъде изпълнен 
в законоустанове-
ния срок“, увери д-р 
Ценков. Той под-
черта, че на обекта 
се работи активно, 
като най-вероятно 
ще се наложи фир-
мата да премине на 
двусменен режим на 
работа. 

„В момента се из-
вършва много вни-
мателно укрепване 
на стените, за да 
може да се премине 
към възстановява-

не на покрива. Това 
обаче е труден про-
цес“, отбеляза ви-
динският кмет, като 
сподели, че не пра-
ви чест на тези, ко-
ито се опитват чрез 
доноси да попречат 
на изпълнението на 
проекта, още повече 
когато част от авто-
рите на тези доноси 
седят в момента в 
залата на Общин-

ския съвет.
Десислава То-

дорова, заместник-
кмет „Европейски 
политики и инвести-
ции“, показа писмо, 
с което се одобря-
ва получаване на 
авансово плащане в 
размер на 2 797 000 
лв. по договора за 
безвъзмездна фи-
нансова помощ. С 
тази сума Общината 

ще възстано-
ви отпуснатия 
с решение на 
ОбС – Видин 
безлихвен кре-
дит за оборот-
ни средства, а 
с остатъка ще 
бъде изпла-
тен авансът по 
договора с из-
пълнителя. 

З а м . - к м е -
тът подчерта, 
че поемането 

на новия общински 
дълг се налага, тъй 
като в условията на 
Ос 6 на Оперативна 
програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020 г. 
е записано, че бене-
фициентът има пра-
во да получи аванс, 
а следващото меж-
динно плащане е 
чак след подписан 
Акт образец 15, то-

ест когато обектът е 
завършен. Тъй като 
Община Видин из-
питва затруднение 
да обезпечи необ-
ходимия финансов 
ресурс, се налага 
осигуряването на 
мостово финанси-
ране в размер на 5 
311 843 лв., което 
ще даде възможност 
за нормалното при-
ключване на проек-
та в срок. Десислава 
Тодорова подчерта, 
че всички общини в 
България при изпъл-
нението на европей-
ски проекти използ-
ват механизма на 
мостово финансира-
не чрез Фонд „ФЛАГ“ 
за получаване на 
оборотни средства. 
„Във връзка с въ-
проса дали проектът 
ще бъде завършен 
в срок, към момен-

та строителните 
дейности вървят в 
срок – нямаме нито 
от надзора, нито от 
нашия екип, нито от 
страна на изпълни-
теля сведения за за-
бавяния“, каза зам.-
кметът.

При послед-
валото гласуване 
мнозинството от 
общинските съвет-
ници дадоха съгла-
сие Община Видин 
да сключи договор 
с Фонд „Флаг“ ЕАД 
за поемане на крат-
косрочен общински 
дълг със срок на по-
гасяване до 12 ме-
сеца. Средствата ще 
бъдат възстановени 
след получаване 
на безвъзмездната 
финансова помощ 
от страна на Упра-
вляващия орган на 
ОПРР.

ОбС одобри започване на процедура 
за сливане на две видински училища

Осигурени са средства за изпълнението на проекта 
за реставрация на Синагогата
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Кирова. Повод бе 
подетата от нея ини-
циатива за обучение 
на видински младе-
жи като специалисти 
по здравни грижи в 
Русенски универси-
тет „Ангел Кънчев“, с 
идеята тези студенти 
да провеждат прак-
тиката си в МБАЛ 
„Света Петка“, къде-
то след дипломира-
нето си да останат 
да работят за срок 
от 3 години. Целта 
на дискусията бе да 
се обсъдят допъл-
нителни стимули от 
общините и местния 
бизнес под форма-
та на стипендии за 
обучение на бъдещи 
медицински специа-
листи, които ще ра-
ботят във видинска-
та болница.

Участие в среща-
та взеха кметовете 
на общините Видин 
– д-р Цветан Ценков, 
Ружинци – Алексан-
дър Александров, 
Ново село – Геор-
ги Стоенелов, Кула 
– Владимир Вла-
димиров, Димово – 
Светослав Славчев, 
Бойница – Анета 
Генчева, заместник-
кметът на община 
Чупрене Мария Тодо-
рова, директорът на 
МБАЛ „Света Петка“ 
д-р Ивета Найдено-

ва, администра-
тивният дирек-
тор на Филиал 
Видин Момчил 
Станков, както 
и председате-
ли на общински 
съвети, общин-
ски съветници, 
представители 
на образовател-
ни институции и 
др.

„Инициати -
вата, която за-
почнах още в края 
на миналата година, 
е свързана с това 
да решим проблема 
с кадрите по здрав-
ни грижи във видин-
ската болница – да 
го решим сами, да 
го решим ние, като 
общност“, заяви в 
началото на срещата 
заместник-предсе-
дателят на Народ-
ното събрание. Ки-
рова обясни, че на 
този етап липсата 
на квалифицирани 
преподаватели не 
дава възможност за 
обучение на здрав-
ни специалисти във 
видинския филиал. 
Затова идеята е да 
бъде сключен мемо-
рандум между Русен-
ски университет „Ан-
гел Кънчев“ и МБАЛ 
„Света Петка“, който 
да позволи младежи 
от област Видин, ко-
ито имат желание да 
се обучават за спе-

циалисти по здравни 
грижи в РУ „Ангел 
Кънчев“, да подпис-
ват договор за рабо-
та за срок от 3 години 
след дипломирането 
във видинската бол-
ница, където преди 
това да провеждат 
практиката си. Така-
ва възможност вече 
има, след като в на-
чалото на годината 
видинската болница 
е получила необхо-
димата акредитация, 
посочи Кирова. Обу-
чението на бъдещи-
те специалисти по 
здравни грижи ще е 
безплатно, а Русен-
ският университет 
ще им предложи и 
безплатно използ-
ване на общежитие. 
Тя подчерта обаче, 
че са необходими 
допълнителни сти-
мули, така че млади 
хора от региона да 
изберат да се обуча-
ват за специалисти 
по здравни грижи и 

след това да се вър-
нат във Видин – та-
къв стимул според 
зам.-председателя 
на Народното събра-
ние би било получа-
ването на месечни 
стипендии, каквито 
общините в област 
Видин биха могли да 
отпускат. 

Директорът на 
МБАЛ „Света Петка“ 
д-р Ивета Найдено-
ва представи анализ 
на състоянието на 
човешките ресурси 
в лечебното заведе-
ние. Тя посочи, че за 
да работи болницата 
в оптимален режим, 
е необходимо да 
са заети 207 длъж-
ности – към края на 
2021 година заетите 
длъжности са 178, 
свободни са 29, като 
41 души работят на 
допълнителен вто-
ри трудов договор. 
„Най-голям е броят 
на специалистите     
по здравни грижи на 

Европейският цифров COVID сертификат за пре-
боледуване вече може да бъде изтеглен от his.bg

На 22 февруари т.г. Евро-
пейската комисия прие де-
легиран акт, който позволява 
издаването на сертификати 
за преболедуване въз осно-
ва на положителен резултат 
от бърз антигенен тест.

Тази възможност е пред-
видена включително за 
лица, тествани на или след 
1 октомври 2021 г., при ус-
ловие че използваният бърз 
антигенен тест е включен в 
общия списък на ЕС за анти-
генни тестове за COVID-19.

Валидността на евро-
пейските цифрови COVID 
сертификати за преболеду-

ване е от 11-тия до 180-тия 
ден от датата на първия по-
ложителен резултат от PCR 
изследване или бърз антиге-
нен тест за COVID-19.  Тези 
сертификати могат да се из-
ползват при пътуване в ЕС.

Припомняме, че преди 
приемането на делегирания 
акт документът за преболе-
дуване на COVID-19, дока-
зано с бърз антигенен тест, 
се използваше единствено 
на територията на отделни 
държави, с решение на на-
ционалните здравни власти.

Всички лица, преболе-
дували, доказано с бърз ан-

тигенен тест, изследвани на 
или след 1 октомври 2021 
г., вече могат да изтеглят 
от www.his.bg (НЗИС) своя 
Европейски цифров COVID 
сертификат.

За целите на национал-
ния здравен контрол, сер-
тификатът за преболедува-
не може да се използва на 
територията на България от 
11- тия до 365-тия ден от да-
тата на първия положителен 
резултат от PCR изследване 
или бърз антигенен тест за 
COVID-19.

Във Видин обсъдиха стимули от общините под формата на 
стипендии за обучение на специалисти по здравни грижи

възраст от 50 до 
60 години – 66 
души, тоест в 
следващите 10 
години може да 
се очаква те да 
напуснат болни-
цата. В болница-
та работят само 
трима специали-
сти по здравни 
грижи на възраст 
от 20 до 30 годи-
ни; от 30 до 40 
години са седем; 

от 40 до 50 години са 
49 души; от 60 до 70 
години са 46 души, а 
седем специалисти 
по здравни грижи са 
над 70-годишна въз-
раст. „Ако успеем да 
привлечем млади ка-
дри да работят във 
видинската болни-
ца, би било чудесно. 
Идеята е много добра 
и дано да се реали-
зира, защото така в 
близък план ще бъде 
решен проблемът с 
недостига на специ-
алисти по здравни 
грижи не само в бол-
ницата, но и в област 
Видин“, заяви д-р 
Найденова. Тя отбе-
ляза, че това ще е 
добре и за система-
та на доболничната 
помощ, където също 
преобладаващият 
брой здравни кадри 
са в пенсионна и 
предпенсионна въз-
раст. Администра-
тивният директор на 
Филиал Видин Мом-
чил Станков разясни 
какво представля-
ват специалностите 
от направлението 
здравни грижи и как 
ще бъде организира-
на кандидатстудент-
ската кампания за 
видинските младежи. 
РУ „Ангел Кънчев“ 
подготвя кадри по ня-
колко специалности 
– медицински сестри, 
акушер-гинеколози, 
кинезитерапевти и 
помощник -лек ари 
(някогашната специ-
алност фелдшер). 
„Това са бакалавър-
ски специалности, 
при които три годи-
ни е подготовката по 
теория, а четвъртата 
година от обучението 

е изцяло практика, 
която ще бъде про-
веждана не в Русе, 
а в болницата в град 
Видин“, обясни Мом-
чил Станков. Той 
допълни, че желае-
щите да се обучават 
по здравни грижи 
ще могат да подадат 
документи във ви-
динския филиал, тук 
ще държат и канди-
датстудентските си 
изпити. Служителите 
във Филиала също 
така ще съдействат 
на кандидат-студен-
тите при подготов-
ката им за изпитите, 
включително чрез 
предоставяне на 
примерни тестове, 
учебни материали и 
др., посочи Станков. 

Росица Кирова 
отбеляза, че ако до 
края на март общин-
ските съвети вземат 
решения за отпуска-
не на стипендии, още 
през тази есен първи-
те видински студенти 
могат да започнат да 
се обучават за здрав-
ни специалисти в РУ 
„Ангел Кънчев“, кое-
то означава, че след 
три години ще запо-
чнат практиката си в 
МБАЛ „Света Петка“.

На финала учас-
тниците се споразу-
мяха, че след един 
месец ще се проведе 
втора среща, за да 
се отчете кои общини 
са предприели мерки 
във връзка с обсъж-
даната идея. 

Още в същия ден 
от пресцентъра на 
Община Видин съ-
общиха, че инсти-
туцията е готова да 
подкрепи инициати-
вата, като предоста-
ви стипендии за сро-
ка на обучение на 10 
студенти по здравни 
грижи в РУ „Ангел 
Кънчев“, които са 
подписали договор 
след дипломиране 
да работят във ви-
динската болница. За 
целта администра-
цията ще подготви 
предложение, което 
ще бъде внесено във 
видинския Общински 
съвет.
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поклониха народният 
представител Филип 
Попов, областният 
управител на Видин 
Любен Иванов, пред-
седателят на Общин-
ския съвет Генади 
Велков, председате-
лят на Окръжния съ-
вет на Долж, Румъния 

Козмин Василе, кме-
тът на побратимения 
румънски град Кала-
фат Дорел Митулецу, 
представители на не-
правителствени орга-
низации, на местното 
читалище и жители 
на Иново.

Възпоменател-
ните чествания за 3 
март продължиха във 
Видин. Централният 
площад „Бдинци“ бе 
огласен от химна на 
България, който из-
пълниха музикантите 
от Градския духов ор-

кестър. Официалните 
лица положиха цветя 
пред паметника на 
площада, венец бе 
поднесен и от името 
на заместник-предсе-
дателя на Народното 
събрание Росица Ки-
рова. Своята почит 
изрази и Видинският 
митрополит Даниил. 
Много жители и гости 
на Видин също бяха 

дошли, за да се пок-
лонят пред паметта 
на героите, загинали 
в Руско-турската Ос-
вободителна война и 
да си честитят праз-
ника.

Община Видин из-
бра празничния ден, 
за да изрази своето 
уважение и да отдаде 
заслуженото към про-
фесионализма и дъл-
гогодишната работа 
на трима музиканти 
от Градския духов 
оркестър, които при-
ключват трудовата си 

дейност – Севделин 
Дионисиев Георгиев, 
Иван Михайлов Ге-
шев и Васил Недял-
ков Чернев. Кметът 
д-р Цветан Ценков им 
връчи почетни плаке-
ти, както и грамоти в 
знак на признател-
ност за значимия им 
принос за развитие-
то и популяризира-
нето на българската 

музикална култура и 
утвърждаването на 

Градския духов ор-
кестър като водещ 
културен институт 
във Видин и в реги-
она. 

Общината бе 
подготвила и кратка 
фолклорна програма 
- празничен поздрав 
за жителите и гос-
тите на града. В нея 
със свои изпълнения 
се включиха деца от 

танцови състави при 
Народно читалище 

„Светъл ден-2009“ и 
от училището по изку-
ствата „Св. св. Кирил 
и Методий“. На фина-
ла младите танцьори 
изиграха популярно-
то Дунавско хоро, на 
което се хванаха и 
много от присъства-
щите.

Честването на На-
ционалния празник 
продължи с поднася-

не на венци и цветя 
пред паметника на 
опълченците от Ви-
динския край, срещу 
Драматичния театър. 

По случай 3 март, 
Общината организи-
ра градски тур „Ви-
дин и Освобождени-
ето“. Над 20 души, 
най-вече ученици и 
младежи, се възполз-
ваха от възможността 
да научат интересни 
факти за събитията, 

случили се във Ви-
дин преди 144 годи-
ни. Градският тур бе 
воден от историка от 
РИМ – Видин Калин 
Виденов и премина 
по маршрут, включ-
ващ голяма част от 
най-значимите кул-
турно-исторически 
обекти във Видин. 
Групата потегли от 
Стамбол капия, след 

което продължи към 
музей „Конака“; парк 
„Рова“; джамия и биб-
лиотека на Осман 
Пазвантоглу; Турска-
та поща; църква „Све-
ти Панталеймон“; 
музей „Кръстата ка-
зарма“; църква „Све-
та Петка“; Синагога; 
Епиграфски център; 
средновековна кре-
пост „Баба Вида“.

Община Видин отбеляза 144 години 
от Освобождението на България
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Сдружение „Активно общество“ продължава с обученията на 
педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда
Темата на обученията е „Психо-социална работа с деца и младежи в мултикултурна среда“

Общински турнир по шах в Дреновец в навечерието на 3 март
В навечерието на 

3 март в СУ „Никола 
Й. Вапцаров“ село 
Дреновец бе органи-
зиран „Общински тур-
нир по шах“, посве-
тен на Националния 
празник на България. 
Турнирът се прове-
де под патронажа 
на кмета на община 
Ружинци Александър 
Александров. Учас-
тие в състезанието 
взеха ученици от 1 до 
12 клас, разпределе-
ни в три възрастови 
групи: 1-4 клас, 5-8 
клас и 9-12 клас.

Кметът Алексан-
дров поздрави учас-
тниците и отправи 
към всички пожела-

ния за успех, а към 
организаторите – все 
така да работят за 
продължаване на 
традициите в шаха, 
особено сред децата. 
Той изрази и адми-
рации за смелостта 
и най-вече за волята 
и желанието на де-
цата. „Много е важно 
децата да срещат 
своите противници 
в действителна си-
туация, а не вирту-
ално. Сигурен съм, 
че състезанието ще 
донесе много ползи 
в надпреварата на 
черно-белите дъски 
“, сподели Алексан-
дър Александров.

Чрез надпревара-

та в тази най-мъдра 
игра учениците има-
ха възможност да по-
кажат своите умения 
в логическото мисле-
не. От друга страна, 
съревновавайки се 
на мирното шахмат-
но поле, те засвиде-

телстваха и своята 
почит и преклонение 
пред падналите за 
свободата на Бълга-
рия.

Награди на побе-
дителите в надпре-
варата връчи лично 
кметът на община 

Ружинци Александър 
Александров, като 
се погрижи всеки от 
призьорите да полу-
чи грамота, медал и 
предметна награда.

В състезанието с 
успехи се отличиха 
шахматистите в три-
те възрастови групи, 
както следва: 

Първа възрасто-
ва група 1-4 клас

1-во място Цвето-
мир Алексиев Руме-
нов- 3 клас

2-ро място Павел 
Миленов Павлов-3-
клас

3-то място Илиян 
Атанасов Еленков-3 
клас

Втора възрасто-

ва група 5-8 клас
1-во място Андри-

ана Андрианова Ди-
митрова -8 клас

2-ро място Лора 
Ефтимова Иванова-8 
клас

3-то място Ве-
рислав Веселинов 
Горанов-8 клас

Трета възрасто-
ва група 9-12 клас

1-во място Марио 
Венциславов Ванков-
10 клас

2-ро място Ве-
нислав Радославов 
С т р а ш и м и р о в - 1 2 
клас

3-то мястом, Ми-
лослав Росенов Ра-
дославов-12 клас

Проект “Повишаване на капацитета на педагогическите 
специалисти от Област Видин и Област Монтана за работа 
в мултикултурна среда” се изпълнява от Сдружение „Актив-
но общество“ в партньорство с ДГ „Русалка“ – гр. Видин, ДГ 
„Зора“- град Монтана, СУ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Брегово, 
СУ „Христо Ботев“ – село Арчар, ПГХЗ “Дмитрий Менделеев”, 
СУ „Димитър Маринов“- гр. Лом, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- 
село Ковачица. 

Проектът се финансира по договор №BG05M2OP001-3.017-
0041-C01/11.12.2020г. от Оперативна програма „Наука и образо-
вание за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европей-
ския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 
фондове.

По темата вече са 
обучени 100 педаго-
гически специалисти 
от ДГ „Русалка“ – гр. 
Видин, СУ „Св. Св. 
Кирил и Методий – гр. 
Брегово, СУ „Христо 
Ботев“ – село Арчар, 
ПГХЗ „Дмитрий Мен-
делеев“, СУ „Димитър 
Маринов“- гр. Лом, ОУ 
„Св. св. Кирил и Мето-
дий“ – село Ковачица. 
Обученията на място 
продължават и през 
месец март. В края 
на месеца стартират 
и изнесените обуче-
ния по друга иденти-
фицирана в рамките 
на проучването тема 
за повишаване на 
квалификацията на 
педагогическите спе-
циалисти за работа в 
мултикултурна среда. 
Обученията се водят 
от Петко Петков, док-
тор по социология и 
Кирил Кунчев, психо-
лог с дългогодишен 
опит.

Кирил Кунчев спо-
дели някои свои впе-

чатления и изводи от 
проведените до мо-
мента обучения. Той 
посочи, че избраният 
метод на провеждане 
тренингът и органи-
зираната практическа 
работа е най- ефек-
тивен за усвояването 
на знания, развитието 
на умения и способ-
ности, натрупването 
на опит чрез преживя-
ване и формиране на 
навици. В непосред-
ствената работа по 
проекта се установи, 
че действително този 
подход се приема с 
най-малко съпротиви 
от обучаемите. Той е 
достъпен и осигурява 
директно включва-
не на участниците в 
действие, активизира 
цялата познавателна 
сфера, като поставя 
акцент върху усвоява-
не на информацията.

В хода на самото 
обучение се констати-
раха факти, доказва-
щи нуждата от ново 
разбиране за същ-

ността на междуетни-
ческите конфликти, на 
техните източници и 
потребността от усво-
яване на нови подхо-
ди за разрешаването 
им, като се започне от 
една своеобразна су-
первизия, коментира 
още Кунчев.

Програмата е раз-
работена така, че да 
позволи проследява-
не дали са настъпили 
промени в нагласите 
на обучаемите и дали 
и в каква степен обу-
чението е помогнало 
за преодоляване и 
справяне с негативни 
стереотипи и предраз-
съдъци.

„В този контекст 
беше представена на-
ложилата се през по-
следните години тех-
ника „Форум-театър“. 
Това е един изключи-
телно ефективен ин-
струмент, който създа-
ва уникална среда за 
взаимодействие меж-
ду участниците в учи-
лищния живот – учени-
ци, учители, родители. 
Поставя ги в нестан-
дартни условия, които 
позволяват да бъдат 
търсени, предлагани и 
намерени алтернатив-
ни решения за всеки 
един „крещящ“ за раз-
решаване конфликт. 

Това е метод, който 
въвлича заинтересо-
ваните лица в актив-
ност, като позволява 
на всеки да преживее 
състоянието на другия 
и да предложи кон-
структивно решение, 
като го екстраполира 
поведенчески на сце-
на. Основно достойн-
ство на метода е, че 
той играе ролята на 
своеобразен посред-
ник между конфлик-
туващите страни, т.е. 
поставя проблемите 
по един „мек“, „нестан-
дартен“ и неочакван 
за участниците начин 
и същевременно най- 
учтиво, без да налага 
нечие мнение, оценка 
или решение, пред-
лага на всички да се 
включат за тяхното 
разрешаване.“

Кунчев посочи и 
друг важен извод от 

обучението, който за-
сяга някои системни 
проблеми, които съ-
провождат работата 
на учителите, образо-
вателните медиатори 
и директорите. „Един 
от тези проблеми, 
който продължава да 
съпровожда образо-
вателния процес и 
пряката работа на пе-
дагогическите специ-
алисти е липсата на 
гъвкавост в програми-
те в частта приобща-
ване, интегриране на 
децата от други етно-
си, т.е. създаването 

на действително по-
магаща и подкрепяща 
процеса на приобща-
ване мултикултурна 
среда.“

Силно се надявам 
темата да продължи 
да стои в дневния 
ред на други проект-
ни идеи и обучения. 
Тя е значима, свое-
временна и съраз-
мерна на актуалните 
потребности на целия 
възпитателен и обра-
зователен процес в 
българското училище, 
сподели още Кунчев.
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80 години от катастрофалното наводнение, когато водите на Дунав заливат град Видин
Навършиха се 80 

години от катастро-
фалното наводнение, 
когато водите на Ду-
нав заливат град Ви-
дин. Най-голямото на-
воднение в историята 
на града го застига на 
4 март 1942 г., когато 
бушува Втората све-
товна война. Водите 
на реката заливат Ви-
дин през нощта около 
2:30 ч. с два до пет 
метрова вълна.

Мащабите на бед-
ствието са огромни, 
пораженията-ката-
строфални и поставят 
на изпитание насе-
лението, държавата 
и съществуването на 
града, разказва за БТА 
Светлана Кръстева, 
началник на видин-
ския „Държавен ар-
хив“. Дни преди бед-
ствието, студ е сковал 
всичко, огромни ле-
дени късове образу-
ват стена на Дунав, 
преграждайки водата, 

разказват в спомени-
те си видинчани. Мъ-
жете са на фронта, 
в града са останали 
възрастни хора, жени 
и деца. Въпреки труд-
ната, военновременна 
обстановка, тогаваш-
ното българско пра-
вителство и целият 
български народ оси-
гуряват жизненоважна 
подкрепа на Видин и 
пострадалото населе-
ние, за което говорят 
десетките съхранени 
документи и снимки 
във видинския държа-
вен архив, спомените 
пазени от поколения 
видинчани, допълва 
Кръстева.

В ледените високи 
води на реката заги-
ват 13 души, разруше-
ни или застрашени от 
срутване са 345 жи-

лищни сгради. В окол-
ните села – Арчар, Бо-
тево, Цар Симеоново, 
Сланотрън, Антимово, 
Кутово, Слана бара, 
Новоселци, Покрайна, 
са разрушени или по-
вредени 665 сгради, 
унищожени са стопан-
ски постройки и стоти-
ци декари земеделски 
насаждения, цитира 
съхранените докумен-
ти Кръстева.

В спасителната 
мащабна операция 
се включва армия-
та, малобройният 
видински гарнизон, 
ученици-доброволци 
от Видинската мъжка 
гимназия, младежите 
от „Морски сговор“, 
рибари със своите 
лодки. Десетки снимки 
са запечатили еваку-
ацията на населени-
ето, потърсило спа-
сение на покривите 
на къщите си, бягайки 
от водата с лодки и 
подръчни материа-

ли - дъски и салове. 
Само за дни от града 
са изведени и еваку-
ирани 19 000 души, 
при население от 20 
000, сочат документи-
те във видинския ар-
хив. Хората от града 
са евакуирани в близ-
ките села, а с влакове 
са извозени и подсло-
нени в София, Враца, 
Лом, Белоградчик. 
Два помощни влака 
за евакуация са оси-
гурени от вътрешното 
и военното минис-
терство на България 
и Българския червен 
кръст (БЧК). В града 
са доставени одеяла, 
легла, походни кухни, 
хранителни продукти, 
газ, дърва и каменни 
въглища. Санитарни 
линейки и камиони от 
страната пристигат в 

бедстващия град.
От първия ден, в 

продължение на сед-
мица, военни подраз-
деления от страната 
и доброволци на Чер-
вения кръст участват 
в спасителните ме-
роприятия. Очеви-
дци разказват, а за-
пазените снимки на 
видинския фотограф 
Яшар Яшаров, на Бо-
жидар Карастоянов, 
на любителя фото-
граф-спасител Любен 
Ставрев са свидетел-
ски разказ за  водното 
бедствие и героизма 
на спасителите и хо-
рата. В евакуацията 
участват и немски 
войници с надуваеми 
и понтонни  лодки, 
времето е студено - 
вали дъжд, духа си-
лен вятър, ледени 
блокове задръстват 
реката, няма електри-
чество и вода в града. 
Самолети на Луфтва-
фе  извършват успеш-
на бомбардировка на 
образувалия се ле-
ден бент при остров 
Богдан на Дунав и 
водата започва бавно 
да се оттегля.

8 9 - г о д и ш н а т а 
днес Марица Христо-
ва от Видин още пази 
спомена от тези теж-
ки дни. Високата вода 
заварва нея - деветго-
дишно дете, двамата 
й по-големи братя и 
майка им, в родната 
им къща във видин-
ския краен квартал 
Газибаир. Събужда ги 
силен тътен през но-
щта и вой на сирени. 
Няколко семейства 
се събират в една от 
техните къщи, разпо-

ложена на по-високо 
място, за да се спа-
сят от прииждащата 
вода. В съзнанието 
й е останало, че на 
сутринта около 11:00 
часа те са спасени, 
помогнали им да сля-
зат от покрива на къ-
щата  и с помощта на 
понтонни лодки са из-
ведени извън града, а 
впоследствие  - ева-
куирани и подслоне-
ни в Ново село.

Документите по-
казват, че местната 
и държавна власт е 
очаквала подготвена 
наводнението. Още в 
началото на февруа-
ри Министерството на 
вътрешните работи 
и народното здраве 
– Дирекция на общи-
ните и обществените 
грижи, изпраща “Мно-
го бързо окръжно пис-
мо” до областните ди-
ректори, околийските 
управители, кмето-
вете на населените 
места, предупрежда-
вайки за опасност от 
наводнения, поради 
паднали големи сне-
гове през зимата. 
Предписват се мерки 
за предотвратяване 
или намаляване на 
опасността.  Следват 
заповеди на видин-
ския кмет Стефан 
Тотев за неотложните 
мерки за предотвра-
тяване на наводнение 
и е изготвен план.

В ранното утро на 
4 март черковните 
камбани известяват 
идващата опасност. 
Причина за наводне-
нието е задръстване 
на ледовете по река-
та на около 25 км от 

Видин и повдигане на 
нивото й. Изградени-
те до този момент за-
щитни съоръжения и 
отводнителни канали 
не успяват да пред-
пазят града, разказва 
Кръстева.

По инициатива 
на председателя на 
Народното събрание 
(НС) Христо Кало-
феров се учредява 
Върховен общонаро-
ден комитет за все-
народно събиране на 
помощи за пострада-
лите от наводнението 
в гр. Видин и другите 
крайдунавски населе-
ни места. Новосфор-
мираният комитет 
излиза с обръщение 
към нацията: “ Братя 
българи! Хубавият 
наш Дунав заля сти-
хийно старинния ни 
град Видин. Бедстви-
ето е голямо, страда-
нията страшни, не се 
подават на описание. 
Видинци ще бъдат 
спасени! Трябва да 
им се даде бърз под-
слон, облекло, храна. 
Трябва бързо да се 
действа! Да се пома-
га, спасява, възстано-
вява! Държавата ще 
изпълни своя дълг, но 
и целият народ тряб-
ва да се яви в помощ! 
Да бъдем всички щед-
ри!“

Дарителската кам-
пания придобива на-
ционално значение. 
Общо 55 млн. лева 
са събрани от даре-
ния, като държавата 
отделно отпуска още 
24 млн. лева.  В спо-
мените на преживе-
лите това бедствие е 
запазен възторгът от 
единението на народа 
ни, притекъл се на по-
мощ. Без разлика на 
верска, народностна 
и класова принадлеж-

ност, през цялото вре-
ме на едномесечната 
евакуация, навсякъ-
де, където са били 
настанени хората са 
получавали доброта, 
топлина, безплатна 
храна и квартира, до-
пълва Кръстева.

В края на май 
1942 г. щетите от на-
воднения град все 
още ясно личат и при 
посещението предсе-
дателя на НС Христо 
Калоферов остава 
потресен от видяното 
и предлага градът да 
се премести. Но ви-
динчани са категорич-
ни, че ще възкресят 
града. От юни 1942 г. 
хората започват да се 
завръщат по домове-
те си и да възстано-
вяват селището. За 
броени месеци Видин 
се връща към нор-
мален живот. Остава 
завинаги споменът за 
най-голямото и разру-
шително  наводнение 
в историята на града. 
През следващите де-
сетилетия Видин пре-
живява още няколко 
наводнения - през 
1970 г., 1981 г. и по-
следно през 2006 г., 
но новите защитни 
съоръжения удържат 
напора на водата на 
река Дунав.

Днес във Видин 
за тези трагични ме-
сеци, 80 години по-
късно напомнят само 
поставените по пред-
ложение на д-р Бър-
ни Бончев-кмет на 
Видин, десетки брон-
зови табели, показ-
ващи на много места 
и сгради в дунавския 
град височината, до 
която е достигнала 
водата при катастро-
фалното наводнение.

ИРЕНА 
Данаилова, БТА
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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 панел-
на гарсониера в ж.к. 
„Баба Тонка“ и дву-
стаен панелен в ж.к. 
„Химик“, ет. 3. 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 ре-
монтиран тристаен 
тухлен апартамент с 
площ 104 кв. м. в ж.к. 
„Бонония“, е. 5 (не-
последен) с таванска 
стая (с тераса) и мазе 
; тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

Продавам панел-
на гарсониера в ж.к. 
„Химик“ на ет.4; тел.: 
094/600 399, 0887 381 
855

Продавам дву-
стайни панелни апар-
таменти в ж.к. „Вида“, 
ет. 5 и ремонтиран и 
обзаведен в ж.к. „Пе-
тко Каравелов“, тел.: 
0878 864 985, 0899 
864 954

Продавам парцел 
900 кв.м. на главна 
улица за бизнес. тел: 
094/600 399, 0887 381 
855 

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 първи 
етаж от къща 120 кв. 
м. на цени от 35 000 
евро; тел: 094/600 
399, 0887 381 855

Продавам/Заме-
ням парцел, 521 кв. м, 
ж.к. “Крум Бъчваров”, 
без посредник; тел.: 
0876 099 585

Продавам чети-
ристаен апартамент 
в ж.к. „Калето“ на ет.3 
с гараж. 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 панелен апарта-
мент в ж.к. „Вида“, 59 
000лв.  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 двуста-
ен тухлен апартамент 
в ж.к. „Химик“ за 35 
000лв.тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

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

Продавам самос-
тоятелни къщи в град 
Видин и в близките 
села – Капитановци, 
Дружба, Рупци, Си-
наговци 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-
тайни тухлени апар-
таменти в ж.к. „Хи-
мик“ и ж.к. „Калето“ 
по 100 кв. м. на цена 
от 35 000 евро. 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
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Във Видин ще се снима нов български сериал
Работното заглавие на продукцията е „Всичко тече по Дунава“

Осигурено е финансиране за про-
учвания на археологически обек-

ти, открити при строителството на 
пътя Видин – Ружинци – Монтана 

Кметът на об-
щината д-р Цветан 
Ценков е провел 
среща с изпълни-
телния продуцент 
на телевизионен 
сериал, който ще 
се снима във Ви-
дин. От Общината 
съобщиха, че гра-
доначалникът е 
разговаря днес със 
Светлин Нейнски, 
който продуцира 
сериала с работно 
заглавие „Всичко 
тече по Дунава“. 
Двамата са обсъ-
дили възможността 
за партньорство, 
като кметът е зая-
вил готовността за 

с ъ д е й с т в и е 
от страна на 
О б щ и н а т а 
във връзка 
с достъпа и 
п ол з в а н ет о 
на необхо-
димите за 
снимките ло-
кации.

И з п ъ л -
н и т е л н и я т 
продуцент е 
изразил мне-
нието си, че 
телевизион-
ният сериал 
ще бъде и един 
чудесен начин за 
представянето на 
потенциала на Ви-
дин и общината за 

инвестиции и тури-
зъм, за популяри-
зирането на местни 
каузи и всичко оно-
ва, което ще помог-

не за икономиче-
ското развитие на 
региона.

Сериалът пред-
ставя една се-

мейна сага за 
човешките вза-
имоотношения, 
за копнежите 
и страстите на 
брат и сестра, 
които се опит-
ват да запазят 
наследствените 
земи и винар-
на на брега на 
река Дунав.

Режисьор на 
продукцията е 
та л а н тл и в и я т 
Мартин Мака-
риев. Неговият 

филм „В сърцето 
на машината“ е но-
сител на голямата 
награда на кино-

фестивала „Златна 
роза“, чиято пре-
миера предстои 
на 16 март. Главен 
сценарист е Георги 
Тенев – писател и 
драматург, който е 
сред най-четените 
и популярни съ-
временни автори у 
нас.

Снимките ще 
започнат на 7 май 
тази година, а из-
лъчването на епи-
зодите се предвиж-
да през септември, 
в праймтайма на 
една от национал-
ните телевизии.

През 2022 г. 
за проучвания 
на археологиче-
ски обекти, от-
крити при стро-
ителството на 
големите инфра-
структурни про-
екти, в бюджета 
на Агенция „Път-
на инфраструк-
тура“ са предви-
дени над 5 млн. 
лв. За опазване 
на културно-историческото 
наследство ще продължи 
работата на археолозите на 
обекти на пътя Видин – Ру-
жинци – Монтана, по трасето 
на автомагистрала „Хемус“, 
както и на обект в землище-
то на с. Дърманци, в участъ-
ка Мездра – Ботевград. От 
пътната агенция допълват, 
че ще бъде извършвано ар-
хеологическо наблюдение 
и при строителството на АМ 
„Европа“ в отсечката между 
Сливница и София.

През миналата година от 
бюджета на АПИ за архео-
логически проучвания бяха 
осигурени над 7,5 млн. лв. 
Археолозите са направили 
разкопки на редица обекти, 
като при проучвания по тра-
сето на Видин – Монтана са 
открили крепост с подградие 
от късната античност. Тя е 
в землището на с. Шипот в 
област Видин. Нейното про-

учване ще продължи и през 
тази година до разкриването 
на целия обект. 

През 2021 г. археолозите 
проучиха няколко некропола 
край видинското село Сина-
говци. Част от тях са от ран-
ножелязната епоха, ранно-
римската епоха (I в. пр. Хр – I 
в. сл. Хр.), от ерата на прин-
ципата (II-III в. сл. Хр.) и от 
Първото българско царство 
(Х-ХI в. сл. Хр.). Открити бяха 
и останки от стопанство от 
III в. сл. Хр. със земеделски 
инструменти. Сред археоло-
гическите находки са сребър-
ни денари от I в. пр. Хр. по 
времето на републиканската 
епоха и от II в. сл. Хр., кога-
то династията на Антонини-
те е управлявала Римската 
империя. В археологическия 
обект край с. Синаговци са 
открити и множество струк-
тури – ями и вкопавания, от 
къснобронзовата и ранноже-
лязната епохи. 


