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Украински бежанци потърсиха убежище във Видин
Кметът на общината д-р Цветан Ценков: Наше човешко задъл-
жение е да помогнем на бедстващите ни събратя от Украйна

Враца е първият град в 
страната с контролно-

комуникационен център

От 4 април ще се поста-
вят скоби на автомоби-

лите на нарушителите в 
синята зона във Видин 
Дотогава Общината дава 

гратисен период

Над 250 хиляди къса 
цигари са задържани на 
ГКПП Дунав мост – Видин 
Огромното количество е устано-

вено при четири отделни проверки 

Поредно дарение от проф. 
Валентин Джонов за Видин

МОН с три варианта на нов график за учебната година

На 5 март във Ви-
дин пристигнаха два 
автобуса с бежанци 
от Украйна, а общо 
над 50 души бяха на-
станени в два хотела 
в града. Дни по-късно 
от общинската адми-
нистрация съобщиха, 
че местата за наста-
няване в община Ви-
дин имат капацитет 
да приемат още 200 
бежанци от Украйна. 

Министерството 
на образованието и 
науката (МОН) e раз-
работило няколко ва-
рианта за промяна в 
броя на учебните дни 
и продължителността 
на ваканциите през 
годината. От обра-
зователното ведом-

ство съобщиха, че те 
са предоставени на 
синдикатите и рабо-
тодателите в систе-
мата на средното об-
разование. Предстои 
задълбоченото им 
обсъждане. Предло-
женията не включват 
спортните училища, 

чиято учебна година 
е с друг график, както 
и производствената 
практика на ученици-
те в професионални-
те паралелки.

Според първия 
вариант началото 

От 4 април ще 
започне поставяне-
то на скоби на авто-
мобили, паркирани 
в синята зона в град 
Видин без да е за-
платена дължимата 
за това такса, а на 
водачите ще бъдат 
налагани санкции. 
За това се преду-
преждава в съоб-
щения, които от 

миналата седмица 
общински служите-
ли разпространяват.

Пред  журнали-
сти темата комен-
тира и кметът на 
община Видин д-р 
Цветан Ценков. Той 
съобщи, че се дава 
първоначален гра-
тисен период от око-

Общината предостави на РД „По-
жарна безопасност и защита на 

населението“ част от дарението

Проф. Вален-
тин Джонов, който 
от години живее в 
Швейцария и в мо-
мента е директор на 
Института по ана-

томия към Универ-
ситета в Берн, вече 
неведнъж помага на 
родния си град и на 

Над 500 възраст-
ни хора с хронични 
заболявания и трай-
ни увеждания от Се-
верозападна Бъл-
гария ще получават 
иновативни меди-
цински грижи, чрез 
денонощно дистан-
ционно наблюдение 
на физиологичните 
им показатели. Дей-
ностите ще бъдат 
извършвани от пър-

вия в страната Кон-
тролно-комуникаци-
онен център, който 
бе открит от кмета 
Калин Каменов и за-
местник-генералния 
директор на Бъл-
гарски червен кръст 
– д-р Надежда То-
дорова. Комуника-
ционният център бе 
осветен от Негово 

При проверки 
на четири превозни 
средства между 4 и 
8 март в района на 
ГКПП Дунав мост – 
Видин са установени 

258 800 къса неде-
кларирани цигари с 
турски, беларуски и 
български бандероли, 
съобщиха от Агенция 
„Митници“.

Около 18,30 ч. на 
04.03.2022 г., в района 
на ГКПП Дунав мост – 



 от стр. 1

2бр. 10 понеделник -  неделя  14 - 20 март 2022 г.

ло 1 месец, в който 
видинските граждани 
да се информират 
и да свикнат да за-
плащат при спиране 
в зоните за платено 
паркиране с пускане 
на SMS. „В начало-
то няма да слагаме 
скоби. Имаме гото-
ви скоби, ще имаме 
екип, съвместно ще 

се работи с Пътна по-
лиция, така че хората 
да свикнат“, каза д-р 
Ценков.

Той заяви, че 
стремежът е в мак-
симална степен да се 
елиминира човешкият 
фактор, като всичко 
става по електронен 
път. „Ще се опитаме 
всичко да се извърш-
ва по електронен 
път, да се наблюдава 

чрез интернет, вклю-
чително и тези, които 
ще са контрольори, 
ще следят процесите 
през собствените си 
телефони. В начало-
то няма да слагаме 
скоби, но вече имаме 
готовност и екип, съв-
местно ще се работи 
с полицията“, посочи 
кметът.

„Знам, че това е 
болезнена тема – ни-

Без зелен сертификат за посетите-
лите в обекти с обществено значение

От 4 април ще се поставят скоби на автомобилите 
на нарушителите в синята зона във Видин 

Сдружение "Активно общество" с благотворителен базар на 8 март

На 8 март добро-
волците на Сдруже-
ние "Активно обще-
ство" организираха 
благотворителен ба-
зар под надслов 
"Подарък с кауза" с 
ръчно изработени от 
тях картички, букети 
с цветя и сладкиши.  
В рамките на иници-
ативата младежите 
събраха 250 лева, 
които ще дарят тази 

седмица на Фон-
дация "Уникалните 
деца на Видин".

Идеята за орга-
низирането на база-
ра дойде от младите 
доброволци, които 
искат да приложат 
своя талант и да са 
полезни на местна-
та общност. В до-
броволческия клуб 
участват младежи на 
възраст 15 - 23 годи-
ни, които имат още 
много интересни и 
полезни инициативи. 
В плановете са ре-
новиране на детска 
площадка в града, 
както и почистване-

то и маркирането на 
няколко еко пътеки в 
областта.

Клуб "Активните" 
при Сдружение "Ак-
тивно общество" е 
отворен за всички, 
които искат да реа-
лизират инициативи 
заедно с екипа на 
Сдружението. Иде-
ите идват изцяло от 
младежите от клуба, 
обикновено на регу-
лярните събрания 
на доброволците. 
Сдружението пери-
одично организира 
за клуба и различни 
дейности, като куи-
зове, различни гру-

пови работи и други 
с цел да ги стимули-
ра да мислят кри-
тично, логично и 
креативно, както и 
да придобият нови 
знания и да се спло-
тят като екип.

Участието в клу-
ба е доброволно 
и безплатно. Все-
ки които иска да 
участва в клуба 
може да ги потър-
си във Facebook и 
Instagram – Сдруже-

ние Активно обще-
ство и Доброволче-
ски клуб Активните, 
както и на телефон 
0896038906, e-mail: 
aktivnoobshtestvo@
gmail.com

От днес, 10 март, посети-
телите на обекти с обществе-
но значение вече не трябва да 
представят „зелен сертификат“. 
Това е втората стъпка в плана за 
деескалация на противоепиде-
мичните мерки, с оглед положи-
телната тенденция за намалява-
не заболеваемостта в страната. 
Изискването за „зелен серти-
фикат“ остава задължително за 
персонала на всички обекти с 

обществено значе-
ние.

Планът предвиж-
да след 20-ти март 
изискването за „зе-
лен сертификат“ да 
отпадне и за рабо-
тещите в обектите с 
обществено значе-
ние, при запазване 
на благоприятната 
тенденция в разви-

тието на епидемичната обста-
новка, свързана с COVID-19 в 
страната..

От днес отпада и ограниче-
нието за брой деца в група при 
провеждане на присъствени 
групови занятия в езикови цен-
трове, образователни центрове, 
центрове за подкрепа на лично-
стно развитие и други обучител-
ни центрове и школи.

кой не обича да дава 
пари за каквото и да 
било. Но в крайна 
сметка Община Ви-
дин има нужда от тези 
средства, които да ги 
използваме за промя-
ната на нашия град“, 
посочи още д-р Цен-
ков.

От Община Видин 
съобщиха, че от 10 
март започва прием-
ът на заявления за 
абонамент за синята 
зона в града. 

Документи ще се 
подават на гише на 
партерния етаж на 
Центъра за админи-
стративно обслуж-
ване в сградата на 
общинската админи-
страция (вход откъм 
паркинга). Гишето за 
приемане на заявле-
ния за абонамент за 
синята зона е отво-
рено от 8:00 до 17:00 
ч. всеки работен ден. 
Там гражданите могат 
да закупят и електро-
нен билет за зоната за 
платено паркиране.

Видовете абона-
менти са:

Абонамент за Ло-
кално преференци-
ално паркиране на 
цена 10 лв. с ДДС на 
месец: с този абона-
мент ще може да се 
паркира неограничен 
брой пъти за неогра-

ничено време 
в конкретен 
район. Або-
наментът е 
предназначен 
за собствени-
ци на автомо-
били, живущи 
в район, който 
попада в об-
хвата на зони-
те за платено 
паркиране.

М е с е ч е н 
абонамент на 
цена от 100 лв. с ДДС 
на месец: този абона-
мент ще дава право 
за спиране неогра-
ничен брой пъти и за 
неограничено време 
в зоните за платено 
паркиране във Видин, 
но без да има запазе-
но паркомясто.

Месечен абона-
мент за района на 
цена от 60 лв. без 
ДДС: този абонамент 
ще позволява пар-
киране неограничен 
брой пъти и за нео-
граничено време в 
конкретен район от 
зоните за платено 
паркиране.

Служебен абона-
мент на цена 200 лв. 
с ДДС на месец: този 
абонамент ще оси-
гурява гарантирано 
паркомясто за соб-
ственици, ползватели 
и/или наематели на 

нежилищни имоти.
И н д и в и д у а л н о 

паркомясто на цена 
350 лв. с ДДС на ме-
сец: този абонамент 
ще осигурява гаран-
тирано паркомясто за 
съответното превозно 
средство.

За тези, които ще 
ползват синята зона 
във Видин без або-
намент, има няколко 
възможности за за-
плащане на дължи-
мата такса. Първата 
е чрез изпращане на 
SMS на кратък но-
мер 1394. Плащането 
може да стане и чрез 
мобилното приложе-
ние Mobzzo. Също 
така гражданите и 
гостите на Видин ще 
имат възможност да 
закупят електронен 
талон за кратковре-
менно паркиране от 
обозначените за цел-
та обекти.
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Това стана ясно след 
като миналата сед-
мица кметът на Ви-
дин д-р Цветан Цен-
ков проведе среща с 
местните хотелиери. 

„Тази вълна, ко-
ято обхвана Полша 
и в момента залива 
Румъния, ще дойде и 
в България. Ние като 
Община сме длъжни 
да посрещнем наши-
те събратя – беса-
рабските българи и 
украинците. Смятам, 
че трябва да подкре-
пим всички тези стра-
дащи и бедстващи 
хора“, заяви д-р Цен-
ков пред журналисти. 

Той обясни, че 
още на границата 
българските здрав-
ни служби проверя-
ват имунизационния 
и здравен статус на 
влизащите на наша 
територия украински 
граждани. Всички 
бежанци получават 
нужните им здравни 
грижи. „Поели сме 
ангажимент, съвмест-
но с Регионалната 
здравна инспекция 
и с видинската бол-
ница, всичко, което е 
необходимо, включи-
телно и да ги имуни-
зираме, да го напра-
вим, но това ще става 
само по желание на 
хората“, подчерта д-р 
Ценков.

След като бъде 
уреден миграцион-
ният статус на бежа-
нците, следващата 
стъпка е да се подпо-
могне интеграцията 
им в нашето обще-

ство, включително 
чрез съдействие за 
намиране на работа. 
„Разговарях с хоте-
лиерите, с хората от 
ресторантьорския 
бранш – имат нужда 
и от сервитьори, и 
от готвачи, и от друг 
персонал. В момен-
та нямаме реална 
представа кой от 

бежанците с каква 
професия е – вчера, 
когато се срещнах 
с тях, помолих да 
направят списъци с 
професиите, които са 
упражнявали. Така че 
тези хора ще се опи-
таме да ги подкрепим 
с работа“, обясни д-р 
Ценков.

Видинският кмет 
даде положителна 
оценка за решение-
то на правителство-
то за отпускане на 
40 лв. на ден за из-
дръжка за престой в 
хотел на украински 
граждани, поискали 
статут на бежанци 
в нашата страна. 
Тези пари от бюдже-
та, които ще влязат 
при хотелиерите, са 
глътка въздух за тях 
след тежкия период 

на епидемията, за-
щото те също хранят 
семейства, напомни 
видинският кмет.

Той сподели, че 
бежанците, прис-
тигащи от Украйна 
в България, са под 
влияние на стреса 
от военния конфликт, 
от който са избягали. 
„Т.нар. постравмати-

чен шок от войната 
го има – виждам го 
и като лекар. Само 
в рамките на часове 
видях и промяната в 
тези хора – след като 
отпочинаха, изкъпа-
ха се, хапнаха, те се 
промениха“, обясни 
д-р Ценков.

„Виждам упреците 
на наши съграждани, 
които казват, че поли-
тическата класа не се 
грижи за възрастни-
те хора в България, 
а се е загрижила за 
бедстващите украи-
нци. Но когато падат 
бомби над главата ти 
и си грабнал детето 
си и само най-необ-
ходимото и тръгваш 
нанякъде, не е лошо 
да има кой да се по-
грижи да те нахрани и 
да ти даде подслон – 

не е лошо, напротив, 
бих казал, че това е 
наше човешко задъл-
жение“, подчерта д-р 
Ценков.

Няколко дни по-
късно, на 10 март 
(четвъртък), от об-
щинската пресслуж-
ба съобщиха, че 
заместник - кметът 
Борислава Борисова 
е посетила настане-
ните в два хотела ук-
раинските граждани, 
за чието изхранване 
до този момент Об-
щината се е грижила. 
Заедно с Борисова 
са били директорът 
на Общинското пред-
приятие „Социални 
дейности“ Лиляна Ко-
совска и служители от 
предприятието, както 
и председателят на 
Общинския съвет по 
наркотичните веще-
ства Лора Стоянова 
и психологът Веселка 
Димитрова и Евгени 
Цветков, медицински 
специалист от звено 
„Детско и училищно 
здравеопазване“. Те 
са се срещнали с ук-
раинските граждани, 
за да разберат от как-
во още се нуждаят, 
както и да им занесат 
домашни принадлеж-
ности. Намерилите 
убежище във Видин 
украинци са получи-
ли още медицински 
консумативи и ле-
карства. Общината 
е съдействала и за 
осигуряване на на-
временни медицин-
ски грижи за бежа-
нците. Във връзка с 
това в медицински 
центрове във Видин 

вече се извършават 
прегледи от лекари-
специалисти. 

Борислава Бори-
сова е информирала 
бежанците, че е съз-
дадена организация 
за предоставяне на 
психологични консул-
тации на тези от тях, 
които се нуждаят от 
подобна подкрепа. 
Обсъдено  е било и 
какви стъпки е не-
обходимо да пред-
приемат украинските 
граждани, ако желаят 
децата им да посеща-
ват видински училища 
и детски градини. За 
украинските деца Об-
щината е подготвила 
и различни културни 
развлечения, като те 
имаха възможност да 
гледат представле-
нието на Държавен 
куклен театър-Видин 
„Трите прасенца“.

Борислава Бори-
сова се е срещнала и 
с момче от Одеса по 
повод неговия 14-и 
рожден ден. Детето, 
което е във Видин за-
едно с майка си, леля 
си и 5-годишната си 
сестричка, е получи-
ло подаръци от Об-
щината. 

От Община Видин 

съобщиха, че е обя-
вена 

банкова сметка 
за набиране на сред-
ства за бежанците от 
Украйна. 

Сметката е откри-
та в Банка ДСК ЕАД:.

IBAN: BG03STSA 
930084 0004 6000.

BIC:STSABGSF
Код за вид пла-

щане: 445100 („Да-
рения, помощи и 
други безвъзмезд-
но получени суми 
от страната“)

Код за вид плаща-
не: 445200 („Дарения, 
помощи и други без-
възмездно получени 
суми от чужбина“).

Като основание за 
банковия превод се 
отбелязва: „дарение 
в помощ на бежа-
нците от Украйна“.

Най-вероятно до 
дни ще се проведе 
и извънредно засе-
дание на Общински 
съвет – Видин, на 
което да се гласува 
осигуряване на сред-
ствата, необходими 
за обезпечаване на 
престоя на първите 
пристигнали в нашия 
град бежанци от Ук-
райна.

По 40 лв. на ден ще получават бежанците от Украйна за настаняване и храна, реши Министерски съвет
Право да получават помощта ще имат украински граждани, получили временна закрила в България

Украински бежанци потърсиха убежище във Видин

Украинските граж-
дани, получили вре-
менна закрила в Ре-
публика България по 
Закона за убежище-
то и бежанците, ще 
имат право на помощ 
за настаняване и из-
хранване в места за 
настаняване, вписа-
ни в Националния ту-
ристически регистър, 
в общ размер на 40 
лв. без ДДС на едно 
лице за нощувка и 

храноден /закуска, 
обяд и вечеря/, в т.ч. 
туристически данък. 
Това стана възмож-
но след редовното си 
заседание на 9 март 
Министерският съвет 
одобри програма за 
ползване на хумани-
тарна помощ за лица, 
търсещи временна 
закрила в Републи-
ка България в след-
ствие на военните 
действия в Републи-

ка Украйна. 
Помощта ще се 

предоставя за срок 
до 3 месеца. Същи-
те права ще имат и 
лицата заявили же-
лание за достъп до 
пазара на труда в 
страната, като тази 
помощ ще се пре-
доставя за срок до 1 
месец от датата на 
заявяването.

Периода на дейст-
вие на програмата 

се предвижда да е 
от 24.02.2022 г. до 
31.05.2022 година.

Правителството 
също така прие ре-
шение, с което пре-
доставя временна 
закрила на разселе-
ните лица от Украй-
на в съответствие с 
Решение за изпълне-
ние на Съвета на Ев-
ропейския съюз (ЕС) 
2022/382 от 4 март 
2022 г. за установява-

не на съществуване-
то на масово навли-
зане на разселени 
лица от Украйна по 
смисъла на член 5 от 
Директива 2001/55/
ЕО и за въвеждане на 
временна закрила.

Временната за-
крила се предоставя 
от 24 февруари 2022 
г. за срок от една го-
дина.

Лицата с чуждо 
гражданство или без 

гражданство, напус-
нали Украйна в ре-
зултат на военните 
действия и влезли и 
останали на терито-
рията на Република 
България, получават 
временна закрила 
считано от 24 февру-
ари 2022 г. до изрич-
ното им волеизявле-
ние за ползване на 
временна закрила, 
но не по-късно от 31 
март 2022 г.
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Високопреосвещен-
ство Врачански мит-
рополит Григорий. На 
събитието присъст-
ваха още предста-
вители на здравни и 
социални институции, 
екипа на БЧК – Враца, 
партньори по проекта 
и граждани. 

Комуникационният 
център се намира в 
ж.к. „Дъбника“, в пар-
терното помещение 
на бл. №34. В рамките 
на проекта ще бъдат 
обхванати възрастни 
хора над 50 години, 
които са с трайни ув-
реждания, самотно-

живеещи в малки на-
селени места, както 
и такива с хронични 
заболявания. 

Потребителите ще 
разполагат с лични 
електронни устрой-
ства, които дават 
възможност за 24-ча-
сово наблюдение на 
физиологичните им 
показатели в реално 
време (кръвно наля-
гане, пулс, сатурация 
и пр.) и сигнализират 
при потенциален риск 
за живота и здравето 
на лицето. 

Мониторингът на 
възрастните хора ще 
се осъществява от 
обучен екип от 5 души 

с медицинско образо-
вание. 

Контролно-кому-
никационният център 
се реализира по про-
ект „Иновативни моде-
ли за грижи в общност-
та за хора с хронични 
заболявания и трайни 
увреждания“, който се 
осъществява от БЧК 
в партньорство с Ми-

нистерство на здра-
веопазването, Минис-
терство на труда и 
социалната политика 
и Норвежката асоци-
ация на местните и 
регионални власти и с 
подкрепата на Финан-
совия механизъм на 
ЕИП 2014-2021. 

Видин, е бил спрян 
за проверка това-
рен микробус на 
куриерска фирма, 
управляван от ру-
мънски гражданин. 
На митническите 
служители водачът 
е предоставил до-
кументи за превоз-
вания от него товар 
– малки пратки от 
Гърция за Румъния 
с краен получател 
в Украйна. След из-
вършена щателна 
митническа провер-
ка в шест от пратки-
те, сложени в това-
рен отсек, са били 
открити 4280 кутии 
(85 600 къса) цигари 
от известни марки с 
турски и белоруски 
акцизен бандерол. 
По случая е обра-
зувано досъдебно 
производство по оп-
иса на ТД Митница 
Русе. Под ръковод-
ството на Районна 
прокуратура – Ви-
дин се водят дейст-
вията по разслед-
ване по образувано 
досъдебно произ-
водство за извър-
шени престъпления 
по чл. 234, ал. 1, пр. 
2 от НК.

Около 17:00 
часа на 05.03.2022 
г. е била извър-
шена митническа 
проверка на ми-
кробус, м. „Фолкс-
ваген“, шофиран 
от български граж-
данин, превозващ 
осем пътници за 
Германия, личните 
им вещи и непри-
дружавани пратки. 
Служебното куче 
Джейк е реагира-
ло на два кашона, 
намиращи се в ба-
гажното отделение 
на микробуса. При 
извършения фи-
зически контрол в 
тях са били откри-
ти цигари с турски 
акцизни бандерол 
– общо 560 кутии 
(11 200 къса). Под 

ръководството на 
Районна прокура-
тура – Видин се во-
дят действията по 
разследване по об-
разувано досъдеб-
но производство за 
извършени престъ-
пления по чл. 234, 
ал. 1, пр. 2 от НК.

Също на 
05.03.2022 г. в 
23:00 часа митни-
ческите служители 
спират за проверка 
товарен автомо-
бил, управляван 
от български граж-
данин. Водачът 
заявява, че пъту-
ва за Франция с 
групажна стока, за 
което предоставя 
три комплекта то-
варителници. При 
огледа на товарно-
то помещение про-
веряващият екип 
установява нали-
чието на кашони, 
които на са описа-
ни в документите 
и съдържат ци-
гари от различни 
марки, облепени с 
български акцизен 
бандерол. Вода-
чът на превозното 
средство заявява, 
че откритите общо 
5210 кутии (104 
200 къса) цигари са 
негови. Акцизните 
стоки са задържа-
ни, като за случая 
е съставен акт за 
установяване на 
административно 
нарушение.

На 08.03.2022 
г., около 0:00 ч. е 
проверен товарен 
микробус с водач 
румънски гражда-
нин, който превоз-
ва малки пратки от 
Гърция за Румъния. 
В хода на провер-
ката митническите 
служители устано-
вяват 4 кашона с 
цигари, облепени с 
турски и белоруски 
акцизни бандеро-
ли. Общият брой 
на задържаните 
нелегални цигари е 
2890 кутии или 57 
800 къса. 

на учебната година 
остава на 15 септем-
ври, а  продължител-
ността на учебното 
време се увеличава 
с 10 учебни дни за 
учениците от I до VI 
клас включително. 
Ако бъде прието това 
предложение, заня-
тията на децата от 
първи до трети клас 
ще приключват на 15 
юни, а на учениците 
от IV до VI клас – на 
30 юни. За останали-
те випуски графикът 
не се променя.  

Вторият вариант 
предвижда учебната 
година да започва на 
7 септември за всич-
ки ученици, освен за 
тези в спортните учи-
лища, като краят й 
бъде удължен за уче-
ниците от I до VI клас 
по вече описания 
начин. При такава 
ситуация ваканциите 
за всички ученици ще 
се увеличат с пет дни 
и ще бъдат по-равно-
мерно разпределени 
в рамките на учебно-
то време. МОН смята 
този вариант за опти-
мален.  

Предложението в 
третия вариант е на-
чалото на учебната 
година да бъде на 1 
септември, а учени-
ците от I до VI клас 

да учат 10 учебни дни 
повече през юни по 
вече описания начин. 
Тогава би имало 10 
допълнителни учеб-
ни дни за ваканция за 
всички ученици, кои-
то да се разпределят 
в рамките на учебно-
то време.

Всеки от разрабо-
тените три варианта 
изисква промяна в 
нормативната уред-
ба. Тя ще бъде на-
правена, след като 
всички предложения 
бъдат подложени на 
широко обществено 
обсъждане със соци-
алните партньори и 
с другите заинтере-
совани страни. Дис-
кусиите ще включат 
и всички свързани 
въпроси като клима-
тизация на класните 
стаи, ефектите върху 
туристическия сектор 
и др.

Учебната 2022-
2023 г. ще започне на 
15 септември, както 
досега, независимо 
кой от предложените 
варианти бъде из-
бран, подчертават от 
МОН. 

П р е д л о ж е н а т а 
промяна в броя на 
учебните дни и про-
дължителността на 
ваканциите от Минис-
терството на образо-
ванието мотивират 
с факта, че българ-

ските ученици учат 
най-малко в Европа. 
Общият брой на за-
дължителните им ча-
сове в класовете от 
I до X включително, 
приравнени към ас-
трономическите, са 
7040. На другия по-
люс е Ирландия с 11 
372 часа. Над 10 000 
часа занятия имат 
децата в Испания, 
Холандия и Дания. 
Средната стойност 
за държавите в Ев-
ропа е 8617 часа, а 
повечето страни са 
в  диапазона между 
8000 и 9000 часа. В 
България най-малко 
учат първокласници-
те и второкласници-
те – съответно 411 и 
429 астрономически 
часа на година. С по 
няколкостотин часа 
изостават от връстни-
ците си в много евро-
пейски държави също 
нашите ученици в III, 
IV, V и VI клас.

Децата тук имат и 
най-големите вакан-
ции в Европа - сред-
но 91 учебни дни в 
годината. Повечето 
от тях са през лятото. 
През активното учеб-
но време те нямат за-
нятия общо 16 учеб-
ни дни. Най-дълго 
са извън училището 
българските ученици 
от I до III клас – общо 
108 учебни дни. За IV 

до VI клас почивка-
та е общо 94 учебни 
дни. Учениците от VII 
до XI клас пропускат 
79 учебни дни. За 
сравнение средно за 
Европа през учебна-
та 2021-2022 година 
ваканциите са общо 
70 учебни дни, като 
20 от тях са разпре-
делени през учебно-
то време. Най-малко 
почиват учениците 
в Германия и Дания 
– съответно 53 и 56 
учебни дни в година-
та. Под средното ев-
ропейско равнище са 
още 16 държави. Най-
близо до България е 
Румъния с 85 дни без 
учебни занятия.

От МОН комен-
тират, че при тази 
ситуация, съчетана с 
проблеми в учебните 
програми и учебни-
ците, не е изненад-
ващо, че повечето 
български ученици са 
все по-неподготвени 
и все по-неконкурен-
тоспособни на своите 
европейски връстни-
ци. Една от причини-
те е, че те не успяват 
да усвоят и затвърдят 
учебния материал 
в училище – нямат 
достатъчно време за 
упражнения, работа 
в групи и по проекти, 
а родителите им са 
принудени да плащат 
за частни уроци.

Враца е първият град в страната с 
контролно-комуникационен център

Над 250 хиляди къса 
цигари са задържани на 
ГКПП Дунав мост – Видин 

МОН с три варианта на нов график за учебната година
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 Процедура за провеждане на публичен търг с тайно надда-
ване за продажба на недвижим имот - поземлен имот, частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Видин, кв. „Нов път“, 
ул. „Димчо Дебелянов“ №26, с площ от 147,00 кв.м и идентифи-
катор 10971.507.498 по Кадастрална карта и кадастралните 
регистри на гр. Видин, съгласно Акт за общинска собственост 
№4345/27.10.2021г., при начална тръжна цена 1 750,00 лв. /хиляда 
седемстотин и петдесет/лева.  

Търгът ще се проведе на 28.03.2022 г. от 10,00 часа в адми-
нистративната 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 25.03.2022 г., до 17,00 часа в гр..Ви-
дин, административната сграда на Община Видин, пл.“Бдинци“ №2, 
Център за информационно обслужване на гражданите.

Тръжната документация се закупува в срок до 25.03.2022 г. до 
16,30 ч., от административната сграда на Община Видин, пл. „Бдин-
ци“ №2, ет.7 ст. 4. Цена на документацията – 40.00 /четиридесет/
лева  без ДДС.

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

Депозит за участие в търга – 175,00 /сто седемдесет и пет/ 
лева,  внесени в срок до 25.03.2022 г. до 16,30 часа, по сметка на 
Община Видин IBAN: BG53STSA93003300046030, BIC: STSABGSF 
на “Банка ДСК” ЕАД.

 Начин и срок на плащане от спечелилия търга участник:
• плащането се извършва в едномесечен срок от връчване 

на Заповедта на Кмета на Община Видин за определяне на спече-
лилия участник

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

• В същия срок спечелилият 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

О Б Я В Л Е Н И Е
за допълнителен прием на документи за съдебни заседатели 

за Районен съд – Видин за мандат 2021 - 2025
Във връзка с искания за попълване списъка за съдебни засе-

датели в Районен съд – Видин за мандат 2021 – 2025 и с оглед 
непопълнен до настоящия момент брой съдебни заседатели, 
изискуеми за предлагане пред Районен съд – Видин от Община 
Видин, на основание чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт, 
Временната комисия за предложения за избор на съдебни засе-
датели при Районен съд – Видин към Общински съвет - Видин, 
обявява Прием на документи за съдебни заседатели за Районен 
съд – Видин за мандат 2021 – 2025, считано от 10.03.2022г. до 
11.04.2022г. /включително/

Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт канди-
дати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни бъл-
гарски граждани, които отговарят на следните условия:

-  възраст от 21 до 68 години;
-  имат настоящ адрес в община Видин, която попада в рамките 

на съдебния район;
-  имат завършено най-малко средно образование;
-  не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от 

реабилитацията;
-  да не страдат от психически заболявания;
-  да не са съдебни заседатели в друг съд;
-  да не са общински съветници от съдебния район;
-  да не участват в ръководството на политическа партия, коа-

лиция или организация с политически цели;
- да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Минис-

терството на вътрешните работи или в други органи от системата 
за национална сигурност, намиращи се в съдебния район;

- да не са избирани за съдебен заседател повече от два после-
дователни мандата към същия съд.

Кандидатите подават в срок до 17.00 часа на 11 април 2022г. 
следните документи:

- Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (прило-
жение №1 – по образец)

- Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ 
(приложение №2 – по образец);

- Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от 
ЗСВ  (приложение №3- по образец);

- Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение №4 
– по образец);

- Данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (приложение №5 – 
по образец).

- Подробна автобиография, подписана от кандидата;
- Нотариално заверено копие от диплома за завършено обра-

зование;
- Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психиче-

ско заболяване;
- Мотивационно писмо;
- Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп 

и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 
юли 1973 г.

Документите се приемат в деловодството на Общински съвет 
- Видин, етаж 3, стая №10.

Приложенията могат да се изтеглят от интернет страница-
та на Община Видин (www.vidin.bg, раздел ,,Общински съвет“, а 
на хартиен носител могат да бъдат взети от Центъра за админи-
стративно обслужване на Община Видин (пл. ,,Бдинци“ №2) или 
от Кабинета на Общински съвет – Видин, находящ се в Община 
Видин (пл. ,,Бдинци“ №2), на ет.3, ст.10 от 08.30ч. до 17.00ч. всеки 
работен ден.

Предвид разпоредбата на чл.68, ал.5 от Закона за съдеб-
ната власт списъкът на допуснатите до участие кандидати, заед-
но с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и 
документите по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ ще бъдат публикувани на 
интернет страницата на Общинския съвет най-малко 14 дни преди 
датата на изслушването по чл.68а от Закона за съдебната власт. 

Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, 
трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психоло-
гията и социалните дейности.

Националната литературна 
награда „Иван Давидков“
В деня на 96-ата 

годишнина от рожде-
нието на поета, пи-
сателя, художника и 
преводача Иван Да-
видков Община Мон-
тана обявява първото 
издание на конкурса 
за Националната ли-
тературна награда на 
негово име. Съгласно 
статута на наградата 
тя е индивидуална. 
За нея могат да се 
състезават български 
автори за поетична 
книга, издадена през 
последните две годи-
ни (2020 г. и 2021 г.). 
Предложения за но-
сител на НЛН „Иван 
Давидков“ могат да 
бъдат представени 
от името на творче-
ски съюзи, културни 
институции, издател-
ства, университети, 
както и от самите 
поети. Те трябва да 
изпратят 5 екземпля-

ра от книгата, с 
която участват, 
биография на 
автора и попъл-
нен формуляр 
по образец до 
11 май 2022 г. на 
адреса на Общи-
на Монтана.

За наградата 
ще бъдат номи-
нирани петима 
поети, сред ко-
ито журито ще 
избере носителя й. 
Националната ли-
тературна награда 
„Иван Давидков“ ще 
бъде връчена по по-
вод 1 октомври – Ден 
на поезията, от кмета 
на Община Монтана 
на тържествена це-
ремония в Регионал-
на библиотека „Гео 
Милев” - Монтана. 
Материален израз на 
наградата са почетна 
грамота, плакет и па-
рична сума в размер 

на 1000 лв.
Н а ц и о н а л н а т а 

литературна награда 
„Иван Давидков“ бе 
учредена миналата 
година с решение на 
Общински съвет – 
Монтана, по иници-
атива на Мартен Ка-
леев – председател 
на Дружеството на 
писателите от област 
Монтана и със съдей-
ствието на Съюза на 
българските писате-
ли.
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 Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН

бр. 10 понеделник -  неделя  14 - 20 март 2022 г.

РЕШЕНИЕ
№ РД-09-15

гр. Видин, 02.03.2022 г.
На основание чл.5, §5 от Регламент 

(ЕО) №1370/2007 на Европейския пар-
ламент и на Съвета на Европейския 
съюз от 23 октомври 2007 г., относно 
обществените услуги за пътнически 
превоз с железопътен и автомобилен 
транспорт и за отмяна на регламен-
ти (ЕИО) №1191/69 и (ЕИО) №1107/70 
на Съвета, във връзка с чл.16д, ал.6 от 
Наредба №2/15.03.2002 г. за условията 
и реда за утвърждаване на транспортни 
схеми и за осъществяване на обществе-
ни превози на пътници с автобуси, писмо 
от Кмета на община Грамада, при нас с 
вх.№2803/1236/25.02.2022 г. 

Р Е Ш И Х:
Давам съгласие да бъдат предприе-

ти спешни мерки-кметът на община Гра-
мада пряко да възложи или да удължи 
срока на обществена поръчка за изпъл-
нение на обществени услуги-превози 
- изпълнението на маршрутните разпи-
сания по автобусни линии от квотата на 
Община Грамада, утвърдени в област-
ната транспортна схема, както следва:

* Автобусна линия „Тошевци-Гра-
мада-Водна-Видин” по маршрутни 
разписания (МР) както следва:

- МР с час на тръгване от спирка То-
шевци в 08.10 ч. и от Автогара Видин 
в 12.30 ч., изпълнява се целогодишно. 
Курсът от Видин се изпълнява всеки 
ден. Курсът от Тошевци в дните поне-
делник и петък се изпълнява през Бо-
яново.

- МР с час на тръгване от спирка То-
шевци в 13.50 ч. и от Автогара Видин 
в 16.00 ч., изпълнява се целогодишно. 
Курсът от Тошевци се изпълнява всеки 
ден. Курсът от Видин в понеделник и пе-
тък се изпълнява през Бояново.

- МР с час на тръгване от спирка То-
шевци в 16.55 ч. и от Автогара Видин 
в 18.00 ч., изпълнява се целогодишно. 
Изпълнява се всеки ден, без събота, не-
деля и празнични дни.

* Автобусна линия „Тошевци-Гра-
мада-Бояново-Видин” по маршрутни 
разписания, както следва:

- МР с час на тръгване от спирка То-
шевци в 08.10 ч. и от Автогара Видин 
в 16.00 ч., изпълнява се целогодишно. 
Изпълнява се в понеделник и петък.

* Автобусна линия „Грамада – Водна 
– Видин – Грамада - Тошевци“ по марш-
рутни разписания, както следва:

- МР с час на тръгване от спирка Гра-
мада в 05.30 ч. и от Автогара Видин в 
07.10 ч., изпълнява се целогодишно. Из-
пълнява се всеки ден, без събота, неде-
ля и празнични дни.

Срок на изпълнение за възлагане на 
превозите – до 6 (шест) месеца, счита-
но от датата на влизане в сила на на-
стоящото Решение или до приключване 
на процедура в Общината за избор на 
превозвачи по реда на Закона за об-

ществените поръчки (ЗОП), което от двете 
събития настъпи по-рано.

На основание чл. 60, ал. 1 от Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс (АПК) 
допускам предварително изпълнение на 
настоящото Решение.

МОТИВИ: 
С писмо, при нас с 

вх.№2803/1236/25.02.2022 г., Кметът на об-
щина Грамада уведомява, че на 01.03.2022 
г. изтича срокът на сключен договор за об-
ществен превоз на пътници по посочените 
автобусни линии.

В тази връзка с писма с изх.№ 
187/24.01.2022 г. и с изх.№ 187-1/25.01.2022 
г. кметът на община Грамада е изпратил 
до Областна администрация Видин за-
явление за съгласуване на маршрутни 
разписания за автобусна линия „Тоше-
вци-Грамада-Водна-Видин”, “Тошевци-Гра-
мада-Бояново-Видин ”,  „Грамада – Водна 
– Видин – Грамада - Тошевци“ и  автобус-
на линия „Видин – Буковец – Бранковци“. 
С писмо изх.№ 2803-483 / 27.01.2022 год. 
Областния управител на област Видин е 
съгласувал започването на процедура за 
възлагане на превози по маршрутни раз-
писания от Областната транспортна схе-
ма на област Видин с възложител община 
Грамада.

На проведено заседание на Общински 
съвет – Грамада на 17.02.2022 г., е взето 
решение да се проведе процедура по реда 
на Закона за обществените поръчки за 
възлагане на обществен превоз на пътни-
ци по утвърдени междуселищни автобусни 
линии от общинската транспортна схема, 
квота на Община Грамада, за срок от 5 го-
дини, с предмет на обществената поръчка 
– Възлагане на обществен превоз на път-
ници по автобусни линии от утвърдената 
областна транспортна схема на област 
Видин.

Съгласно решението на Общински съ-
вет Грамада ще бъде обявена процедура-
та по ЗОП за избор на изпълнител на пре-
возите.

След изтичане на срока на договора, до 
провеждане и приключване на процедура-
та и определяне на изпълнител по посоче-
ните автобусни линии ще бъде прекъснато 
предоставянето на услугата.

С оглед горното Кметът на община Гра-
мада отправя искане за  даване на съгла-
сие за предприемане на спешна мярка по 
чл. 5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2007 година относно общест-
вените услуги за пътнически превоз с же-
лезопътен и автомобилен транспорт. Към 
писмо, вх.№ 2803/1236/25.02.2022 г. от 
Община Грамада е приложен:

* Договор № 08/01.03.2017 г. между 
Община Грамада и ЕТ „Цецка 2000-Цеца 
Петкова“, сключен на основание чл.194 от 
ЗОП, със срок на изпълнение 5 (пет) годи-
ни считано от датата на подписването му.

От посочените обстоятелства е видно, 
че визираните автобусна линии са съ-
ществуващи и осъществяват транспортни 

връзки между гр.Грамада и други насе-
лени места в област Видин, което обу-
славя обществената потребност от ней-
ното изпълнение. Налице е прекъсване 
изпълнението на важна обществена ус-
луга – пътнически превоз с автобусен 
транспорт. Съгласно чл.5, §5 от Регла-
мент (ЕО) №1370/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета на Европейския 
съюз от 23 октомври 2007 г., относно об-
ществените услуги за пътнически превоз 
с железопътен и автомобилен транспорт, 
в случай на прекъсване на услугите или 
на непосредствен риск от такова пре-
късване компетентният орган може да 
предприеме спешна мярка. Тази спешна 
мярка е във вид на пряко възлагане или 
формално съгласие за удължаване на 
обществена поръчка за услуги, или във 
вид на изискване за изпълнение на ня-
кои задължения за обществени услуги. 

Правната норма на чл.16д, ал.6 от  
Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията 
и реда за утвърждаване на транспортни 
схеми и за осъществяване на общест-
вени превози на пътници с автобуси 
разпорежда, че в случаите по чл.5, §5 
от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Ев-
ропейския парламент и на Съвета от 23 
октомври 2007 г., областният управител 
е органът, компетентен да предприеме 
спешната мярка при условията на регла-
мента. 

С оглед горното е дадено настоящо-
то съгласие, Кметът на община Грама-
да да възложи пряко или да удължи  
обществена поръчка за изпълнението 
на превозите по горецитираните ав-
тобусни линии за срок – до 6 (шест) 
месеца, считано от датата на влизане 
в сила на настоящото Решение или до 
приключване на процедурата в Общи-
ната за избор на превозвачи по реда 
на ЗОП, което от двете събития настъ-
пи по-рано.

Предвид факта, че срока на договора 
изтича на 01.03.2022 г., обективно е не-
възможно настоящото Решение да влезе 
в сила преди датата на изтичането му, 
поради което съществува опасност да 
бъдат съществено накърнени интереси-
те на лицата, ползващи услугата авто-
бусен превоз на пътници по визираната 
автобусна линия. За да не бъде преуста-
новено предоставянето на транспортни-
те услуги, на основание чл. 60, ал.1 от 
АПК следва да бъде допуснато предва-
рително изпълнение на Решението.          

Решението да се публикува в един 
местен и един национален ежедневник. 

Решението може да бъде обжалвано 
пред Административен съд – Видин от 
всяко заинтересовано лице в 14-дневен 
срок от публикуването му.

Решението да се връчи на Кмета на 
община Грамада за изпълнение и на На-
чалника на Областен отдел „Автомобил-
на администрация” – Видин за сведение 
и контрол.

ЛЮБЕН ИВАНОВ
Областен управител на област 

Видин
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ИздаНИЕто не носи отговорност за достоверността на подадените за публикуване обяви

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

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

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

Актив Инвест Груп ЕООД 
търси да назначи строителни 

работници за различни обекти. 
Търсят се следните специалисти:

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

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

Дружеството предлага:
- Трудов договор и заплащане, обвър-

зано с постигнатите резултати, опит и ква-
лификация.

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

Скеле под наем  
+359 893 502 430

ПРОДАВА 
ИМОТИ

Продавам панел-
на гарсониера в ж.к. 
„Баба Тонка“ и двуста-
ен панелен в ж.к. „Хи-
мик“, 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 (непо-
следен) с таванска 

стая (с тераса) и мазе 
; тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

Продавам пане-
лен апартамент на  ет. 
6 в ж.к. „Химик“- ре-
монтиран и обзаве-
ден; тел.: 094/600 399, 
0888411158

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 триста-
ен апартамент в ж.к. 
„Вида“, ет. 4, обзаве-
ден. тел: 094/600 399, 
0887 381 855 

Продавам масив-
на едноетажна къща, 
с жилищна площ око-
ло 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 чети-
ристаен апартамент 
с гараж в ж.к. „Калето, 
отлично местонахож-
дение“; тел: 094/600 
399, 0888411158

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 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 дву-
стайни тухлени апар-
таменти в ж.к. Плиска“ 
на ет. 2 с гараж и в ж.к. 
„Химик“ на ет. 4. 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 пър-
ви етаж от масивна 
къща в ж.к. „Христо 
Ботев“, дворно място 
200 кв.м. и масивен 
гараж. .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, Сина-
говци и др. тел.: 0878 
864 985, 0899 864 954

Продавам земе-
делска земя в земли-
щето на село Рабро-
во, 7.5 дка, трета 
категория, обработва-
ема, 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 двуста-
ен тухлен апартамент 
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 Видин, 
Брегово, Ново село, 
Грамада, Кула, Димо-
во, Макреш, Ружинци, 
Бойница. Помощ при 
изготвяне на докумен-
ти. Безплатни 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, дърво-
делски инвентар; тел.: 
0882 096 555

Продавам/Заме-
ням немска перална 
машина, цена 520 лв.; 
тел.: 0886 109 417

Продавам бан-
циг 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 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 блинди-
рани врати; тел.: 
0894437264

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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МБАЛ „Света Петка“. 
Последното дарение, 
което той направи, 
включва две легла за 
родилки за Отделе-
нието по акушерство 
и гинекология, меди-
цински консумативи, 
работно облекло и 
обувки, офис техника 
за общинската адми-
нистрация и др.

На 5 март профе-
сор Джонов посети 

Отделението по аку-
шерство и гинеколо-
гия във видинската 
болница, където се 
запозна с условията 
и научи на място как-
во още е необходимо 
за болничната струк-
тура. Директорът на 
МБАЛ „Света Петка“ 
д-р Ивета Найденова 
благодари на проф. 
Джонов за подкре-
пата. „Силно се на-
дявам доверието на 
нашите съгражданки 

Започна строителството на Младежки център в град Монтана

Поредно дарение от проф. Валентин Джонов за Видин
към Отделението по 
акушерство и гине-
кология да се въз-
станови и да започ-
нат всички видински 
родилки да раждат 
бебетата си при нас. 
За 2021 година раж-
даемостта във видин-
ската болница се е 
върнала на нивото на 
2019 г., което за мен е 
добър показател“, от-
беляза д-р Найдено-
ва. Тя допълни, че на 
срещата присъстват 
и представителки на 
Дамски лайънс клуб 
„Бъдин“. Благотвори-
телната организация 
също е подела кам-
пания за подпомага-
не на Отделението по 
акушерство и гинеко-
логия.

Самият проф. 
Джонов сподели, че 
за него е голямо удо-
волствие да помага 
на Видин и на МБАЛ 
„Света Петка“. „На 
базата на моя дъл-

гогодишен опит съм 
възхитен от колеги-
те, от директора на 
болницата д-р Ивета 
Найденова, защото 
се полагат огромни 
усилия да се модер-
низира лечебното 
заведение, да се от-
крият още отделения. 
И в бъдеще ще про-
дължа да помагам“, 
каза той.

На 8 март Меди-
цински университет – 
София удостои проф. 
Валентин Джонов с 
титлата „Доктор хоно-
рис кауза“, която се 
връчва заради при-
носа му в сферата на 
научното сътрудни-
чество и богатата и 
разнообразна благот-
ворителна дейност. 
През миналата годи-
на проф. Джонов бе 
обявен и за почетен 
гражданин на Видин.

Община Видин 
предостави на РД „По-
жарна безопасност и 

защита на населени-
ето“ част от дарение-
то – 24 защитни мас-
ки и 10 броя ботуши. 
Това решение са взе-
ли кметът на Видин 
д-р Цветан Ценков и 
общинското ръковод-
ство,  съобщи Кон-
стантин Джунински, 
началник отдел „Кон-
трол и опазване на 
обществения ред“ в 
Общината, който пре-
даде дарението на 
видинската пожарна. 
Останалите 40 мас-
ки и други защитни 
средства се предос-

тавят на добровол-
ното формирование 
за предотвратяване 
или овладяване на 
бедствия, пожари и 
извънредни ситуации 
към Община Видин.

От името на РД-
ПБЗН дарението 
прие главен инспек-
тор Георги Георгиев. 
Той благодари за по-
мощта и изрази уве-
реност, че отличното 
сътрудничество меж-
ду двете институции 
ще продължи, както 
досега.

На 7 март със 
символична първа 
копка бе даден старт 
на строителството 
на сградата на Мла-
дежкия център в град 
Монтана. Изгражда-
нето му се финансира 
чрез т.нар. норвежка 
програма. Стойност-
та на проекта е 3 790 
895,85 лв., като сро-
кът за изпълнение е 
до април 2024 г. При 
реализирането на 
проекта Община Мон-
тана си партнира с 
Професионален и об-
разователен център 
Хрингсяу, базиран в 
Рейкявик, Исландия.

„Запомнете това 
място тук. То ще има 
малък паркинг, ще има 
тенис на корт, в който 
можем да играем, не 
само тези между 19 
и 38 години. Ще има 
боулинг център, който 
също е за специали-
сти, такива, които уп-
ражняват този спорт. 
Ще има зали - голе-
ми и малки. Ще има 
хотелска част с 35 
места. На това мяс-
то тук ще бъде една 
надявам се добра, 

вписваща се младеж-
ка инфраструктура в 
целия парк и всичко 
това, което имаме 
ние в Монтана“, зая-
ви кметът на Монтана 
Златко Живков преди 
да направи символич-
ната първа копка. 

„Много искам да 
пожелая на всички 
вас, пожелавам и 
на себе си тук да из-
растнат бъдещите 
инженери, архите-
кти, лекари, адвока-
ти, танцьори, певци, 
които ще направят 
известна България 
отново. В същото вре-
ме, пожелавам си тук 
да възпитаме истин-
ски хора – добри, раз-
биращи и подкрепящи 
всички останали край 
себе си“, каза Мария 
Вълова, директор на 
дирекция „Външни 
европейски програми“ 
в Министерство на 
образованието и нау-
ката. 

Най-големият ре-
сурс по проекта е на-
сочен към изгражда-
нето на съвременен 
и модерен център. 
Новата сграда, из-

цяло отговаряща на 
нуждите на децата и 
младежите в града, 
ще е с разгъната за-
строена площ от 1400 
кв. м. и ще включва 
четири отделни зони. 
Зоната за настаня-
ване ще разполага с 
15 стаи с капацитет 
от 36 места. Админи-
стративната зона ще 
включва 4 отделни 
офис помещения за 
младежките работни-
ци и образователни 
медиатори, които ще 
работят с младежите. 
Зоната за дейности 
и обучения предвиж-
да боулинг зала с 
две писти, кабинет 
по нови технологии и 
роботика, библиотека 

с читалня, семинарна 
зала с капацитет 20 
места, зала за модер-
ни танци/аеробика/
гимнастика с капаци-
тет 15 места, много-
функционална зала с 
80 места. 

Автор на архите-
ктурния проект е „А4 
Творчески колектив“ 
ООД, гр. София, а 
изпълнител на стро-
ителството ще е „Ен-
вайро Клийн“ ЕООД, 
гр. София. И двете 
фирми са избрани 
след провеждане на 
обществени поръчки, 
съгласно Закона за 
обществените поръч-
ки. 

Фокус в работата 
на Младежкия цен-

тър са младежи от 15 
до 29 години – те ще 
имат възможност да 
участват в различни 
програми и дейности, 
чрез които да се раз-
вива техния потенци-
ал, интереси и граж-
данско самосъзнание, 
за да станат активни, 
отговорни и осъзнати 
млади хора в своите 
общности. Ключови 
дейности в работата 
на Младежкия център 
ще са неформалното 
обучение, добровол-
чеството и младеж-
ките обмени, както и 
съвместната работа 
и обмяната на опит 
с другите младежки 
центрове в страната и 
от европейските стра-
ни. 

По време на прес-
конференцията Нико-
лай Цветков, младеж-
ки работник, обяви, че 
част от планираните 
дейности на Младеж-
ки център – Монтана 
през 2022 г. включват 
организиране и про-
веждане на обуче-
ния по чужди езици и 
компютърна грамот-
ност, спортен фести-

вал, лятно училище 
по български език за 
деца, за които той не 
е майчин и отбелязва-
не на различни тема-
тични дни. В приори-
тети на Центъра са и 
изграждане на пълно-
ценни партньорства с 
другите 8 младежки 
центъра в страната, 
които работят в наци-
онална мрежа от 2016 
г. През април 2022 г. 
предстои обмяна на 
опит с цел развитие 
на двустранните вза-
имоотношения с парт-
ньорите по проекта от 
Исландия.

В различните дей-
ности на Младежки 
център – Монтана ще 
се включат поне 1000 
младежи на възраст 
между 15 и 29 годи-
ни, като 20% от тях са 
младежи от уязвими 
групи.

Кметът на Общи-
на Монтана Златко 
Живков подписа дого-
вора за изграждането 
на Младежкия център 
на 20 октомври 2020 
г. в Министерство на 
образованието и на-
уката. 


