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Бежанци от Украйна могат да получат специализи-
рана подкрепа в център „Зона ЗаКрила“ – Монтана

Четете на стр. 4

Вицепремиерът Караджов: Видин е с най-
висок приоритет за държавата 
До месец и половина може да стартира строителството на пътя до Салаш

Кметът д-р Ценков и вицепре-
миерът Караджов обсъдиха 

важни за Видин проекти

Започна подписването на дого-
вори за получаване на екологич-
ни отоплителни уреди във Видин
Първият подписан договор е със 

социална институция в града

Наградиха участниците в състезанието 
по математика и история „Калин Танчев“, 

организирано от Лайънс клуб – Видин  

75 души продължават трудовата си заетост 
по социален проект на Община Видин

Община Видин е 
приоритетна по отно-
шение на финансира-
нето, което ще получи 
по линия на новата 
европрограма за ре-
гионално развитие. 
Това заяви пред жур-
налисти във Видин 
вицепремиерът и ми-
нистър на регионал-
ното развитие Гроздан 
Караджов, който беше 
на двудневно посеще-
ние в областта. 

Кметът на Видин 
д-р Цветан Ценков 
е приел на работна 
среща в кабинета 
си вицепремиера и 
министър на регио-
налното развитие и 
благоустройството 
Гроздан Караджов, 
съобщиха от прес-
центъра на Общи-
ната. В разговора 
са участвали още 
заместник-минис-
търът на регионал-
ното развитие Явор 
Пенчев, народните 
представители Иво 
Атанасов и Петър 
Миланов, начални-
кът на Дирекцията 
за национален стро-
ителен контрол инж. 
Лиляна Петрова, ръ-
ководителят на Опе-
ративна програма 
„Региони в растеж“ 
Ангелина Бонева, 

председателят на 
Управителния съвет 
на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ 
(АПИ) Тодор Васи-
лев, началникът на 
кабинета на минис-
тър Караджов Кате-
рина Граматикова, 
заместник-кмето-
вете на Видин Де-
сислава Тодорова 
и Светослав Скор-
чев, председателят 
на Общинския съ-
вет Генади Велков, 
както и експерти от 
общинската адми-
нистрация. 

Д-р Ценков е 
поздравил минис-
тър Караджов с „до-
бре дошъл“ в нашия 
град и му е подарил 
картина, изобразя-
ваща емблемата на 

В Чупрене започна подготовката 
за традиционния турлашки събор

Тазгодишното издание ще се 
проведе на 10, 11 и 12 юни

Тазгодишното из-
дание на Турлашкия 
фолклорен събор 
„Када кум прасе и 
ти вречу“ ще се про-
веде на 10, 11 и 11 
юни, съобщиха ор-
ганизаторите на съ-
битието – Община 

Чупрене и Народно 
читалище „Христо 
Ботев-1897“ – с. Чу-
прене. „По традиция 
през юни се провеж-
да съборът – мина-
лата година заради 

Във Видин на-
градиха ученици-
те, представили 
се най-успешно в 
VII-ото Регионално 

състезание по ма-
тематика, история и 
цивилизация „Калин 

Заместник-кметът 
Борислава Борисо-
ва връчи на 16 март 
допълнителните спо-
разумения към до-
говорите на хората, 
назначени по проект 

„Патронажна грижа 
+ в община Видин“. 
Те имат осигурена 
заетост за още шест 
месеца. Това стана 
възможно, след като 
на 8 февруари бе 

сключено допълни-
телно споразумение 
между Община Ви-
дин и Управляващия 
орган на Оперативна 

На 14 март за-
почна подписването 
на договорите с ви-
динските граждани, 

одобрени в рамките 
на първия прием на 
заявления за подмя-
на на отоплителните 
уреди на дърва и въ-
глища с екологични. 
Първият подписан до-
говор бе за доставка и 
монтаж на ново отоп-
лително устройство в 
социална институция 
във Видин. Подписите 
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Гроздан Кара-
джов: И като държав-
на политика, и като 
политика по евро-
пейските програми 
Видин е с най-висок 
приоритет

В отговор на жур-
налистически въпрос, 
министър Караджов 
коментира защо Об-
щина Видин не е сред 
40-те общини, които 
ще се състезават за 
2,5 млрд. лв. по новата 
програма за регионал-
но развитие, каквато 
информация преди 
дни бе публикувана на 
интернет страницата 
на министерството. 
Министърът посочи, 
че визираните сред-
ства са по ос 2 на бъ-
дещата оперативна 
програма, а Община 

Видин е в приори-
тетна ос 1, където се 
получава най-голямо 
финансиране. „Тоест, 
Видин е привилегиро-
ван по отношение на 
повече финансиране. 
Видин е с най-висок 
приоритет – в прио-
ритетна позиция да 
бъде финансиран и по 
европейски програми, 
и по държавната поли-
тика във ВиК сектора 
и в пътното строител-
ство“, заяви министъ-
рът на регионалното 
развитие.

Той направи изя-
вление пред журнали-
сти непосредствено 
след проведена среща 
с областния управител 
и кметове на общини и 
населени места от об-
ласт Видин. Целта на 
срещата е била да ги 
информира за новите 

форми, по които МРРБ 
ще финансира проек-
ти за водоснабдяване 
и канализация и за 
ремонт на общински 
пътища (виж карето), 
обясни Гроздан Кара-
джов, като отбеляза, 
че пътната инфра-
структура във Видин-
ска област е в лошо 
състояние. Министъ-
рът обяви, че ще бъде 
проведена нарочна 
среща с Агенция „Път-
на инфраструктура“, 
за да се види какви са 
възможностите още 
през тази година да се 
увеличи обемът на ре-
монтираните пътища в 
областта. 

„Това е първата 
ми визита в град из-
вън София, свързан с 
преките ми задълже-
ния на министър на 
регионалното разви-

тие. Много държах да 
е във Видин, защото 
това е знак, че ще се 
обръща внимание на 
районите, които изо-
стават в развитието 
си и че ще следваме 
политика на сближа-
ване между регионите 
– тоест, инвестициите 
в благоустройство и 
инфраструктура ще 
се насочват предим-
но към тези региони и 
към общините, които 
са били по-ощетени 
откъм финансиране е 
досега“, обясни минис-
тър Караджов. 

Той съобщи, че, 
пътувайки към Видин, 
е инспектирал строи-
телството на нови ско-
ростен път в участъка 
Бела – Димово. „От-
сечката, която посетих, 
се движи с много бър-
зи срокове – вторият 

Видин – крепостта 
„Баба Вида“. 

По време на сре-
щата са обсъдени 
важните инфраструк-
турни проекти за из-
граждане на път Е79 и 
на тунел под Петрохан, 
информираха от прес-
центъра на Общината. 
Градоначалникът е 
изразил задоволство-
то си от инициативата 
на министъра на ре-
гионалното развитие 
за провеждане на ра-
ботни посещения в 
страната, както и от 
факта, че тя стартира 
от Видин. Министър 
Караджов е бил кате-

горичен, че обща за-
дача на държавната 
и на местната власт е 
да работят за развити-
ето на транспортната 
връзка по направле-
нието Видин – Солун, 
както по отношение 
на пътната, така и на 
железопътната свър-
заност.

Кметът на Видин 
е предоставил на 
министъра списък с 
пътни инфраструктур-
ни проекти, за които 
Общината има готов-
ност. И го е уверил, че 
в кратък срок ще бъде 
представен и график 
с прогнозните сроко-
ве за провеждане на 
тръжните процедури, 

за да може МРРБ да 
разполага с необходи-
мата информация за 
финансово планиране 
на дейностите. 

Д-р Ценков е зая-
вил, че е необходимо 
да се предприемат 
мерки за възстановя-
ване на общинската 
инфраструктура, ко-
ято се нарушава при 
строителните дей-
ности на магистрал-
ния път. Той е обърнал 
внимание също върху 
проблема с интензив-
ния тежкотоварен тра-
фик по път II-11 (през 
село Арчар). Гроздан 
Караджов е обяснил, 
че се търси решение 
на въпроса с разру-

шаването на инфра-
структурата, като от-
беляза, че АПИ също 
би трябвало да има 
програма, по която 
след края на подобни 
държавни проекти да 
се възстановява нару-
шената инфраструк-
тура. Министърът на 
регионалното разви-
тие допълни, че ще се 
запознае на място със 
състоянието на пътя 
през Арчар.

Видинският кмет 
е посочил още, че 
Общината в момен-
та изпълнява редица 
проекти по ОП „Регио-
ни в растеж“ – рестав-
рация на Синагогата, 
въвеждане на мерки 

за енергийна ефек-
тивност в 13 многофа-
милни жилищни бло-
кове, изграждане на 
социални жилища и 
др. Проблем обаче са 
значително повиши-
лите се цени на стро-
ителните материали. 
Министър Караджов 
от своя страна е при-
помнил, че се работи 
за намиране на реше-
ние на този проблем, 
но това изисква вре-
ме, тъй като ще е не-
обходима и законода-
телна промяна. В тази 
връзка председателят 
на УС на АПИ Тодор 
Василев е запознал с 
предлагания от дър-
жавата механизъм, 

но е уточнил, че па-
ралелно се работи и 
по друг, който да даде 
възможност индекса-
цията да започне да 
се прилага в по-кратки 
срокове. 

По-късно д-р Цен-
ков и министър Кара-
джов са посетили Си-
нагогата, за да видят 
на място как вървят 
строителните дей-
ности. По време на ог-
леда кметът е уверил, 
че те се изпълняват в 
срок и съгласно про-
екта и че Общината 
осъществява стриктен 
контрол, съобщиха от 
пресцентъра на мест-
ната институция.

Кметът д-р Ценков и вицепремиерът Караджов обсъдиха важни за Видин проекти

Вицепремиерът Караджов: Видин е с най-висок приоритет за държавата 

500 млн. лв. от бюджета на МРРБ ще бъдат насоче-
ни за ремонт на общински пътища и ВиК проекти
Част от бюджета на Ми-

нистерството на регионалното 
развитие и благоустройството 
ще бъде преструктуриран, за 
да могат да се финансират 
по-малките общини. „500 млн. 
лв. ще бъдат насочени за ре-
монт на четвъртокласни пъти-
ща и ВиК проекти в общини с 
население между 2000 и 10 
000 души. Изработени са кри-
терии за оценка на проектите. 
Финансирането ще става по 
опростена процедура. Пър-
вите траншове е възможно 

да бъдат направени още през 
месец април тази година. Това 
ще бъде първата стъпка към 
структурирането на фонда за 
общински проекти“, съобщи 
на работната среща с област-
ния управител Любен Иванов 
и кметове министър Гроздан 
Караджов. Около 250 млн. лв. 
ще се заделят от бюджета на 
Агенция „Пътна инфраструк-
тура“ и ще бъдат предоставе-
ни за общински пътища. Те са 
също толкова важни като ре-
публиканската пътна мрежа и 

би трябвало да се поддържат 
на еднакво ниво. Условие за 
финансиране ще бъде нали-
чието на издадено разреше-
ние за строеж и завършени 
процедури по ЗОП за избор 
на изпълнители. Останалата 
част от средствата ще бъдат 
инвестирани във ВиК проек-
ти. Бенефициенти по тях ще 
бъдат общини от области, в 
които ВиК услугите се пре-
доставят от един оператор, 
обясни още министър Кара-
джов.

участък на скоростния 
път има възможност 
да се случи с една го-
дина по-рано от пла-
нираното. В същото 
време първи участък е 
със забавяне, така че 
през следващата сед-
мица ще имаме отно-
во съвещание с АПИ 
и с изпълнителите за 
това какво поражда за-
бавянето и как можем 
да го наваксаме“, каза 
министърът на регио-
налното развитие. 

До дни АПИ ще 
възложи разработва-
не на идеен проект 
за трасе с тунел под 
Петрохан, съобщи 
Гроздан Караджов. 

Той обясни, че за-
данието ще е за трасе, 
което да започва от 
околовръстното шосе 
на София (края на ма-
гистрала „Струма“), с 
тунел под Петрохан и 
връзка към Монтана, 
тоест към изграждащия 
се скоростен път Ви-
дин – Ботевград. „Това 
първо е важен еле-
мент от нашето коали-
ционно споразумение. 
И второ, за мен това е 
много важен елемент 
от формулата за пре-
връщане на Видинска 
област в привлека-
телно място за индус-
триални инвестиции. 
Регионът предоставя 
чудесни възможности 
за изграждане на го-
леми предприятия, за 
каквито все по-труд-

но се намират хубави 
терени около градове 
като София, Пловдив, 
Врана. Една подобна 
магистрала ще бъде 
основен бустер за раз-
витието на този реги-
он“, заяви Караджов. 

До месец и поло-
вина може да старти-
ра строителството на 
пътя при Салаш, 

който трябва да 
свързва с бъдещ про-
пускателен пункт на 
българо-сръбската 
граница, съобщи ми-
нистър Караджов. 
„Много добра новина 
е, че ще бъде възобно-
вено строителството 
на този път още тази 
година – вероятно до 
месец, месец и поло-
вина ще стартира ра-
бота, тъй като ще се 
възползваме от все 
още неизтеклия срок 
на строителното раз-
решително и на дейст-
ващия ОВОС. „Има 
средства в Пътната 
агенция, имаме и воля 
да го направим“, заяви 
министърът на регио-
налното развитие. Той 
допълни, че разкрива-
нето на самия пункт е 
въпрос от обхвата на 
двустранните отноше-
ние между Сърбия и 
България, но изрази 
мнение, че докато се 
изгражда пътят, ще 
има достатъчно вре-
ме, за да се постиг-
не договореност със 
сръбската страна. 
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под договора сложи-
ха кметът д-р Цветан 
Ценков и Людмила 
Кежова, председател 
на Регионалното дру-
жество за подкрепа 
на лица с умствени 
затруднения (РД-
ПЛУЗ).

Д-р Ценков спо-
дели, че проект 
„Подобряване на 
качеството на ат-
мосферния въздух в 
община Видин“ дава 
шанс на множество 
видински граждани да 
получат модерни еко-
логични отоплителни 
устройства, с които да 
заменят старите уре-
ди на дърва и въгли-
ща. Същевременно, 
подчерта кметът, това 
е и важна стъпка към 
постигането на един 
от приоритетите за 
общинското ръковод-
ство – Видин да бъде 
сред градовете с най-
чист въздух. За да се 
стигне до подписва-

нето на договорите 
с получателите на 
новите отоплителни 
уреди е извървян тру-
ден път, сподели гра-
доначалникът. „След 
много усилия, някол-
ко съдебни битки и 
многото спекулации, 
на които бяхме свиде-
тели през последните 
месеци, съм изклю-
чително радостен, че 
започва подписване-
то на договори с над 
2900 видински семей-
ства“, каза кметът д-р 
Ценков.

Той благодари на 
колегите си от ад-
министрацията за 
полаганите усилия и 
подчерта, че силно 
мотивираният екип, 
който е сформиран в 
Общината, е допри-
несъл за това Видин 
да изпреварва други 
общини, изпълнява-
щи подобни проекти. 
„Имаме запитване от 
страна на управля-
ващия орган относно 
включването на още 

хора. Тоест, има сред-
ства, дори за след-
ващия програмен пе-
риод средствата ще 
бъдат още повече. 
Така че да може бит-
ката за екологията, за 
чистия въздух, борба-
та с фините прахови 
частици да продъл-
жи и в бъдеще и Ви-
дин да стане един от 
градовете с най-чист 
въздух“, каза д-р Цен-
ков. 

„Този проект ос-
вен екологична, има и 
социална страна. До-
бавената стойност на 
проекта е, че в три от 
нашите защитени жи-
лища, в които живеят 
по шест души с ум-
ствени затруднения, 
предстои подмяна на 
отоплителните уре-
ди. Така на хората, за 
които се грижим, ще 
им бъде по-топло, по-
уютно и ще се чувст-
ват наистина в семей-
на среда“, заяви след 
подписването Любка 
Александрова, дирек-

тор на Регионалното 
дружество за подкре-
па на лица с умствени 
затруднения.

Граждани, дошли, 
за да подпишат до-
говорите за подмя-
на на отоплителни 
уреди, споделиха, че 
очакват отоплението 
в домовете им да се 
подобри. „Радвам се, 
че има такава иници-
атива на Общината. 
Живеем в коопера-
ция от четири етажа, 
отопляваме се на ка-
мина на дърва, без 
асансьор сме – сега 
кандидатстваме за 
пелети. Мисля, че ще 
ни е по-лесно“, споде-
ли Здравка Петкова, 
която беше сред ви-
динските граждани, 
подписали още през 
първия ден свои-
те договори за нови 
отоплителни уреди.

П о д п и с в а н е т о 
се осъществява по 
предварителен гра-
фик, който е публи-
куван и на интернет 

страницата на Общи-
ната. То става в две 
помещения, разпо-
ложени на партерния 
етаж на сградата на 
общинската админи-
страция (при пропу-
ска). Създадената ор-
ганизация позволява 
няколко граждани ед-
новременно да бъдат 
приети за подписване 
на договор. При необ-
ходимост, в екипите 
от Община Видин има 
и юристи, които да от-
говарят на възникна-
ли въпроси от страна 
на кандидатите. 

Общо малко над 
2900 заявления бяха 
одобрени при пър-
вата покана. През 
изминалите три сед-
мици служители на 
администрацията са 
се свързали с всич-
ки тях, за да ги пока-
нят за сключване на 
договорите им. Този 
процес се очаква да 
приключи до 4 април, 
след което от 10 ап-
рил гражданите ще 

могат да получат сво-
ите екземпляри от до-
говорите от Центъра 
за административно 
обслужване в Общи-
на Видин. 

Днес изтича сро-
кът за подаване на 
оферти от участни-
ците в обявената об-
ществена поръчка за 
демонтаж на старите 
отоплителни уреди и 
доставка и монтаж на 
новите. От Общината 
на този етап не се ан-
гажират със срок кога 
ще започне реалната 
подмяна на уреди-
те в домакинствата, 
защото това зависи 
именно от процедура-
та за избор на изпъл-
нители. В тази връзка 
ръководителят на 
проекта инж. Румен 
Лилов призова хора-
та да следят интернет 
сайта на Общината, 
където своевременно 
се публикува акту-
алната информация, 
свързана с дейност-
ите. 

програма „Развитие 
на човешките ресур-
си“, с което срокът на 
проекта бе удължен 
до 27 август 2022 г., 
а общата финансова 
стойност бе увели-
чена до 1 514 209,32 
лв. На връчването 
на допълнителни-
те споразумения 
присъстваха също 
директорът на Об-
щинско предприятие 
„Социални дейности“ 
Лиляна Косовска и 
екипът за управле-
ние на проекта.

Борислава Бо-
рисова отбеляза, 
че вече една година 
Община Видин реа-
лизира този проект. 
Това е поредно до-
казателство, че гри-
жата за деца и лица 
от уязвими групи е 
приоритет за общин-
ското ръководство, 
а с провеждането на 
активна социална 
политика се изпъл-
нява управленската 
програма на кмета 

д-р Цветан Ценков, 
заяви зам.-кметът. 
Проектът „Патронаж-
на грижа + в община 
Видин“ е с голяма 
обществена значи-
мост, като до момен-
та над 500 видински 
граждани, които са в 
уязвимо положение, 
са се възползвали от 
предоставяните ус-
луги, каза Борисова. 
Тя отбеляза, че с из-
пълнението на про-
екта се постига дво-
ен ефект: „От една 
страна се осигурява 
здравна и социална 
помощ за хората от 
уязвими групи и се 
подпомагат социал-
ните услуги, деле-
гирани от държава-
та дейности, които 
получават подкрепа 
с допълнителен чо-
вешки и финансов 
ресурс. От друга 
страна, проектът 
дава възможност за 
заетост на 75 наши 
съграждани“.

Проектът се из-
пълнява в две на-
правления. По пър-

вото – „Патронажна 
грижа“, фокусът е 
върху предоставяне 
на помощ за хора в 
напреднала възраст 
в тяхната домаш-
на среда. Услугите 
за потребителите 
се осъществяват по 
график от специа-

листи: диспечери, 
медицински сестри/
фелдшери, социални 
работници, домаш-
ни помощници, из-
пълнител, психолог 
и специалист „Со-
циални дейности“. 
Патронажната грижа 
включва медицин-

ски услуги, помощ в 
дома, психологиче-
ска подкрепа, дос-
тавка на продукти 
от първа необходи-
мост, включително 
и лекарства (заку-
пени със средства 
на потребителите), 
заплащане на бито-
ви сметки и др. От 
такава подкрепа се 
възползват лица, по-
падащи в обхвата на 
следните целеви гру-
пи: хора над 54 го-
дини с ограничения 
или в невъзможност 
за самообслужване; 
хора с увреждания и 
техните семейства; 
възрастни в риск, ко-
ито в ситуацията на 
пандемия са дефи-
нирани като лица в 
зависимост от грижа 
поради увреждане, 
неподвижност или за 
водене на независим 
и самостоятелен жи-
вот; лице или член 
на семейството му 
е поставено под ка-
рантина във връзка 
с COVID-19; само-
тен родител с дете/

деца до 12 години, в 
невъзможност да ос-
тави децата си сами.

В рамките на На-
правление 2 – „Пре-
венция на COVID-19 
в социалните услуги, 
делегирани от дър-
жавата дейности“, 
също ще продължат 
досегашните дей-
ности. Това включва 
осигуряване на лични 
предпазни средства 
на персонала; мерки 
за дезинфекция на 
сградния фонд; тест-
ване на персонала 
и на потребителите 
на социалните услу-
ги; осигуряване на 
компютърна техника 
с цел адаптиране и 
приспособяване на 
средата на 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).

Започна подписването на договори за получаване на екологични отоплителни уреди във Видин

75 души продължават трудовата си заетост по социален проект на Община Видин
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Танчев“. Ученическа-
та надпревара, в коя-
то седмокласници от 
видинските училища 
имат възможност да 
покажат математи-
ческите и историче-
ските си познания, 
се организира от Ла-
йънс клуб – Видин, 
със съдействието на 
Регионалното упра-
вление на образова-
нието.

И в това издание 
на традиционното 
състезание видин-
ските ученици са се 
доказали като добри 
математици и исто-
рици, посочи Асен 
Асенов, президент 
на Лайънс клуб – Ви-
дин за мандат 2021-
2022 г. „Радвам се, 
че в града ни се въз-

питават и растат та-
кива чудесни млади 
хора“, каза Асенов 
преди началото на 
награждаването. 

Първа в крайното 
класиране на VII-ото 
Регионално състеза-
ние по математика, 
история и цивилиза-
ция „Калин Танчев“ 
е Йоана Йончева от 
ППМГ „Екзарх Антим 
I“. Втори е Михаил 
Димитров, следван 
от Йоана Радулова, 
също възпитаници 
на математическата 
гимназия. Заелите 
призовите места уче-
ници получиха па-
рични награди, оси-
гурени от Лайънс 
клуб – Видин. 

„Тази година, за 
да провокираме учас-
тието от всички учи-
лища и за да дадем 

възможност за равен 
старт за децата от 
обикновените пара-
лелки и паралелки-
те с математически 
профил, обявихме 
три допълнителни 
награди. Двете спе-
циални награди са за 
децата от нематема-
тически паралелки, 

заели най-предна 
позиция. Третата на-
града е специална 
за мен – тя е личен 
подарък от мен за 
детето, което се е 
представило най-до-
бре по история. Тази 
награда е книгата 
„Домът на Шишман“, 
в която е разказана 

историята на динас-
тията на Шишманов-
ци – препоръчвам 
всеки гражданин на 
Видин да я намери 
и прочете“, обясни 
президентът на Ла-
йънс клуб – Видин. 

Наградата за най-
добре представил се 
ученик от нематема-

тическа паралелка 
бе връчена на На-
танаеле Гуарнери 
от СУ „Цар Симеон 
Велики“, а втората 
специална награда 
отиде при Вероника 
Велизарова от ОУ 
„Любен Каравелов“. 
Специалната на-
града за най-добро 
представяне по ис-
тория заслужи Йоана 
Йончева от ППМГ 
„Екзарх Антим I”. По-
ощрителни награди 
получиха всички уче-
ници, класирали се в 
първата десетка. 

Асен Асенов връ-
чи благодарствена 
грамота на Регио-
налното управление 
на образованието – 
Видин, в знак на при-
знателност за оказ-
ваното през годините 
съдействие. 

Бежанци от Украйна могат да получат специализирана подкрепа в център „Зона ЗаКрила“ – Монтана

Наградиха участниците в състезанието по математика и история „Калин Танчев“, организирано от Лайънс клуб – Видин  

Облaстният управител на Монтана Ванина 
Вецина, Илина Гечовска и Петко Петков пред цен-
търа за застъпничество и подкрепа

Бежанци от Ук-
райна биха могли да 
получат специали-
зирана подкрепа в 
център „Зона ЗаКри-
ла“ – Монтана. През 
миналата седмица 
областният управи-
тел на Монтана Ва-
нина Вецина посети 
центъра и разговаря 
с работещите в него 
експерти, които я 
увериха, че са готови 
при необходимост да 
окажат подкрепа на 
украински граждани, 
потърсили убежище в 
нашата страна. 

Център „Зона За-
Крила“ – Монтана е 
създаден през 2015 
година по инициатива 
на УНИЦЕФ като со-
циална услуга с цел 
подкрепа на деца, 
пострадали от наси-
лие или свидетели 
на престъпление. 

Дейността му се 
ръководи от Или-
на Гечовска. За 
предоставяните 
в „Зона ЗаКрила“ 
услуги, както и 
каква подкрепа 
биха могли да 
получат украин-
ските бежанци, 
за вестник „НИЕ“ 
разказа Петко 
Петков, доктор 
по социология, 
който работи в 
центъра от са-
мото му открива-
не. „В център за 
застъпничество 
и подкрепа „Зона За-
Крила“ в Монтана ра-
ботим с жени и деца, 
претърпели насилие, 
като оказваме юри-
дическа, социална, 
психологическа и те-
рапевтична подкрепа. 
Това е нашият фокус. 
Можем да обхванем 

и хора, които бягат 
от войната“, каза д-р 
Петков. 

Бежанците, из-
бягали от войната в 
Украйна, е възможно 
да страдат от пост-
травматичен стрес, 
депресия. „Имаме го-
товността и специа-
листите да помагаме 

на бежанци в такава 
кризисна ситуация. 
Нашият терапевт 
Калина Йорданова 
е опитна, има опит 
в работата с бежа-
нци от предишната 
бежанска вълна в 
Гърция, където е ра-
ботила през 2016 г.“, 
посочи д-р Петков. 

Допълни, че в мо-
мента фокусът и 
на държавата, и 
на доброволците 
е предимно вър-
ху осигуряване на 
храна и подслон 
за бежанците, 
докато целта на 
специалистите 
от център „Зона 
ЗаКрила“ е да 
работят за пси-
хическото здра-
ве на тези хора. 
„Ние предлагаме 
специфична гри-
жа. След като чо-
век се успокои и 

първоначалният шок 
премине, се проявя-
ват последствията за 
психиката. Ние мо-
жем да помогнем на 
хората да продължат 
живота си“, заяви д-р 
Петко Петков. 

Той допълни, че 
с цел по-ефективна 

комуникация, са ор-
ганизирали група от 
преводачи от украин-
ски: „Имаме опция да 
работим с руски език, 
но практиката е пока-
зала, че хората, кои-
то бягат от агресора, 
не желаят да говорят 
неговия език. Дори по 
медиите се вижда, че 
говорят на английски 
и избягват руския. 
Това е тяхно право“. 

Д-р Петко Петков 
поясни, че „Зона За-
Крила“ се намираме 
на адрес ул. „Иван 
Аврамов“ 12, бл. 
„Аврора“ No4. Хора-
та, които влизат като 
бежанци в България 
и притежават съот-
ветния статут, имат 
право да ползват ус-
лугите на подобни 
центрове безплатно.
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епидемичната обста-
новка го направихме 
през август, но сега 
се връщаме отно-
во към утвърдените 
дати, когато всъщ-
ност е и празникът 
на Чупрене в нацио-
налния календар на 
общините“, каза за 
вестник „НИЕ“ кметът 

на общината Анжело 
Добричов. 

Индивидуалните 
изпълнители и тан-
цовите и певчески 
групи за автентичен 
и обработен фолк-
лор, които желаят 
да участват в шест-
надесетото издание 
на Турлашкия събор, 
вече могат да пода-

ват заявления. Сро-
кът за това е до 15 
май. Повече инфор-
мация относно начи-
на за участие може 
да бъде получена 
на тел. 0884628273, 
0885024929 и 
0877274869, както 
и във фейсбук стра-
ниците на Читалище 
Чупрене и Община 
Чупрене.

„ З а п о ч н а 
трескавата под-
готовка. Ние 
не използваме 
външен органи-
затор, всичко 
правим сами. 
П од гото в к ата 
е сериозна, от-
нема няколко 

месеца – има 
безброй детайли, ко-
ито трябва да бъдат 
уточнени. Но екипът, 
хората, които се за-
нимават с организа-
цията, знаят всеки от 
тях какви задачи има 
и ги изпълняват. На 
всеки две седмици 
правим работни сре-
щи, за да видим кой 
до къде е стигнал“, 

Община Ружинци закупи 
сграда в село Плешивец

От 21 март отпада изискването за „зелен 
сертификат“ за всякакви дейности в България

В Чупрене започна подготовката за традиционния турлашки събор

Община Ружин-
ци е закупила имот 
в село Плешивец, 
съобщи кметът на 
общината Алексан-
дър Александров. 
Сградата, разполо-
жена на терен от 
4,2 дка, в миналото 
е била основно учи-
лище, а в послед-
ствие е използвана 
за икономически 
дейности. За да я 
придобие, Общи-
ната е заплатила 

20 000 лв. Наме-
ренията са заку-
пената сграда да 
бъде използвана 
за предоставяне на 
социални дейности 
или за нуждите на 
общинска фирма. 

С каквото и 
предназначение да 
е сградата, важното 
е да не се допусне 
да се руши, катего-
рични са жителите 
на село Плешивец. 

Считано от 21 
март, понеделник, 
отпада изискване-
то за „зелен серти-
фикат“ за всякакви 
дейности и меро-
приятия в България, 
ограничени до мо-
мента. Това става 
възможно със запо-
вед на здравния ми-
нистър проф. Асена 

Сербезова.
От същата дата 

присъственото обу-
чение във висшите 
училища ще се про-
вежда при следните 
условия:

- въведено е обу-
чение по график, 
при което не се до-
пуска едновременно 
провеждане на прак-

тически или семи-
нарни упражнения 
на повече от 50% 
от групите, както и 
смесване на групи;

- създадена е 
организация за про-
веждане на лекции 
при 50% заетост на 
помещенията.

Остава изис-
кването за редовно 

проветряване, де-
зинфекция на поме-
щенията и носене 
на защитни маски за 
лице от студентите и 
преподавателите.

Със същата за-
повед от 29 март от-
пада изискването за 
изследване с щадя-
щи тестове в учили-
щата в страната.

каза кметът Анжело 
Добричов.

Той обясни, че 
основните елемен-
ти, превърнали се в 
запазена марка на 
събора, ще присъст-
ват и тази година. 
Турлашката култура 
ще бъде предста-
вена във всичките й 
аспекти – бит, фолк-
лор, традиции и оби-
чаи. Сръбската кух-
ня и местните ястия 
също ще са един от 
акцентите. Отново 
местни и гостуващи 
производители ще 
имат възможност да 
изложат своите стоки 
и екологично чиста 
продукция. Особено 
очаквани от гостите 
на събора са и ве-
черните концерти, с 
които завършва про-
грамата през първи-
те два дни (петък и 
събота). Вече са ясни 
гост-изпълнителите – 
трима певци (двама 
от България и един 
от Сърбия), както и 
духов оркестър, но 
засега организатори-
те запазват самолич-
ността им в тайна. 

Трудно е финан-
совото обезпечаване 
на подобно събитие, 
сподели кметът на 
общината Чупрене, 
който подобно на 
всички свои колеги 
се притеснява от по-
стоянно покачващите 
се цени. Водени са 
обаче разговори със 
спонсори, които са 
обещали подкрепа, 
допълни Анжело До-
бричов. Допълни, че 
и тази година, както 
бе предходната, за 

дните на фестивала 
ще бъде нает навес, 
който ще бъде мон-
тиран на площада на 
село Чупрене. Анже-
ло Добричов обясни, 
че в момента Общи-
на Чупрене и още 
три общини полагат 
усилия за възстано-
вяване на съществу-
валата преди време 
местна инициативна 
група, като планове-
те са чрез нея да се 
търси финансиране 
за изграждане в бъ-
деще на постоянен 
навес.

„През 2021 година 
съборът се получи 
много хубаво, надя-
вам се, че и тази го-
дина събитието ще 
е на ниво. Макар да 
сме удовлетворени 
от интереса към ми-
налогодишното изда-
ние, ще се радваме 
сега да посрещнем 
още повече гости“, 
каза кметът на общи-
на Чупрене. 

Турлашкият съ-
бор през годините 
до днес

Турлашкият фол-
клорен събор „Када 
кум прасе и ти вре-
чу” датира от 2006 
година. От самото си 
създаване той няма 
конкурсен характер. 
Целта му е да спомог-
не за съхраняването 
и популяризирането 
на богатия турлашки 
фолклор и бит, как-
то и традициите и 
културните ценности 
на различните етни-
чески и етнографски 
група в страната, 
като така се осигури 
приемственост със 
следващите поколе-
ния. 

До 2012 година 
Турлашкият събор 

„Када кум прасе и ти 
вречу“ се провежда 
в един съботен ден 
в средата на месец 
юни. През 2013 го-
дина организаторите 
– Народно читалище 
„Христо Ботев-1897” 
и Община Чупрене, 
разгърнаха неговия 
формат в рамките 
на 2 дни. Само годи-
на по-късно, поради 
засиления медиен 
интерес, както и рас-
тящия брой на желае-
щите за участие в съ-
бора, той започна да 
се провежда в рамки-
те на 3 дни, с каквато 
продължителност ще 
и тазгодишното шест-
надесето издание.
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Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/609 416; факс: 094/ 601 

ОБЩИНА КУЛА
ГР. KУЛА – 3800, УЛ. “ВЪЗРАЖДАНЕ” № 

38, ТЕЛ: КМЕТ: 0938/3 20-20, ЗАМ. КМЕТ: 
0938/3 22-24,  e-mail: obshtinakula@abv.bg

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

Кмета на 
община Ново село, област Видин 

бр. 11 понеделник -  неделя  21 - 27 март 2022 г.

О   Б   Я   В   А
 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.84 АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИ-

НАНСИ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО 
ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОД., КОЕТО ЩЕ 
СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.03.2022 ГОД. ОТ 11.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНА-
ТА ЗАЛА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ.

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ

ОБЯВА
Община Кула на основание чл. 14, ал. 7. от Закона за 

общинската собственост, Решение № 376/20.09.2019 год. 
на ОбС-Кула и Заповед № РД-18-151/15.10.2019 год. на 

Кмета на Община Кула
ОБЯБЯВА ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на помещение с площ 60 кв.м. на пър-
вият етаж, находящо се в имот- ПОС, АОС №43/25.06.2006год., 
а именно: Административна сграда за кметство с площ 158кв. 
м. (сто петдесет и осем кв. м.), на два етажа; мазе под цялата 
сграда, находящ се в обл. Видин, общ. Кула, с. Старопатица, кв. 
59, УПИ I, пл. № 378, при граници: улица; ПИ № 695; ПИ № 694.

1. Начална тръжна цена  в размер на 36,00 лв. /тридесет и 
шест лева и 00ст. / без ДДС за 1 месец;

2. Търгът ще се проведе на 22.11.2019 год. от 11:00 часа в 
заседателната зала на Община Кула;

3. Срок, място и цена за закупуване на документацията за 
участие в търга – до 17:00 часа на 21.11.2019 год. в ЦИУГ при 
Община Кула срещу сума в размер на 20,00 лв. /двадесет лева и 
00ст./ без ДДС;

 4. Депозит за участие в търга – в размер на 3,60 лв. /три лева 
и 60ст./;

5. Помещенията предмет на търга се отдават за срок от 3 /
три/ година; 

 6. Оглед на обекта – всеки работен ден от 08:00часа до 16:00 
часа.

7. Срок за приемане на заявленията за участие при техниче-
ския секретар на Община Кула до 17:00 часа на 21.11.2019год. 

Допълнителна информация : 0938/3 2020

На основание заповед № РД 02 – 54/15.03.2022 г. на Кмета на 
община Ново село, област Видин и във връзка с 

Решение № 252/16.02.2022 г. на ОбС Ново село
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДАВАНЕ: За продажба на имоти 

частна общинска собственост:
Поземлен имот с идентификатор № 52180.127.245, с площ 29 

076 кв.м., частна общинска собственост, представляващ изоставе-
но трайно насаждение, съгласно АЧОС № 957/14.08.2018г. и позем-
лен имот с идентификатор № 52180.127.260, с площ 19 462 кв.м., 
частна общинска собственост, представляващ изоставено трайно 
насаждение, съгласно АЧОС № 958/14.08.2018г.  находящи се в 
землището на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин.

Началната обща тръжна цена в размер на 25 939 лв
Търгът ще се проведе на 07.04.2022 г. от 10.00 ч. на 1 ет. в ад-

министративната сграда на община Ново село, обл. Видин.
Тръжната документация се закупува в срок до 17.00 часа на 

06.04.2022 г. от информационния център на Общината. 
Цена на документацията – 20,00 лв.
Заявленията за участие в търга се подават в срок до 17.00 

часа на 06.04.2022 г.
Време за оглед на имота – всеки работен ден от 9.00 часа до 

16.00 часа.
Депозит за участие в търга – 10 % от началната тръжна цена, 

внесен в срок до 17.00 часа на 06.04.2022 г. в касата на община 
Ново село или по банков път.

За допълнителна информация: 09316/22-25. 

Процедура за провеждане на публични търгове с тайно 
наддаване за отдаване под наем на части от имоти – терени, 
общинска собственост, за срок от 3 (три) години, находящи се 
на територията на община Видин

1. Част от терен – публична общинска собственост, за раз-
полагане на 1 брой преместваем обект (тото пункт) с площ 15,58 
кв.м., находящ се в гр. Видин, ул. “Цар Симеон Велики” № 136, ПИ 
10971.509.425 по КК на гр. Видин, к-с “Бонония”, съгласно схема № 
24/03.12.2021 г. от Гл. архитект на община Видин, начална тръжна 
цена – 46,74 лв. /четиридесет и шест лв. и седемдесет и четири 
ст./ месечен наем без ДДС и начален час за провеждане на търга 
-10:00 часа.

Депозит за участие в търга – 300,00 лв. (триста лв.),  внесе-
ни в срок до 04.04.2022 г. до 16:30 часа включително по сметка 
на община Видин IBAN:BG53STSA93003300046030, BIC на “Банка 
ДСК”ЕАД: STSABGSF.

2. Част от терен – публична общинска собственост, за раз-
полагане на 1 брой преместваем обект (тото пункт) с площ 14,57 
кв.м., находящ се в гр. Видин, ул. “Екзарх Йосиф I” в близост до 
бл.1 на комплекс “Баба Тонка”, ПИ 10971.502.430 по КК на гр. Ви-
дин, съгласно схема № 26/03.12.2021 г. от Гл. архитект на община 
Видин, начална тръжна цена – 43,71 лв. /четиридесет и три лв. и 
седемдесет и една ст./ месечен наем без ДДС и начален час за 
провеждане на търга -10:20 часа.

Депозит за участие в търга – 300,00 лв. (триста лв.),  внесе-
ни в срок до  04.04.2022 г. до 16:30 часа включително по сметка 
на община Видин IBAN:BG53STSA93003300046030, BIC на “Банка 
ДСК”ЕАД: STSABGSF.

3. Част от терен – частна общинска собственост, за раз-
полагане на 1 брой преместваем обект (тото пункт) с площ 15,75 
кв.м., находящ се в гр. Видин, бул. “Панония” до бл.14 на комплекс 
“Вида”, ПИ 10971.506.38 по КК на гр. Видин, съгласно схема № 
25/03.12.2021 г. от Гл. архитект на община Видин, начална тръжна 
цена – 31,49 лв. /тридесет и един лв. и четиридесет и девет ст./ ме-
сечен наем без ДДС и начален час за провеждане на търга -10:40 
часа.

Депозит за участие в търга – 300,00 лв. (триста лв.),  внесе-
ни в срок до   04.04.2022 г. до 16:30 часа включително по сметка 
на община Видин IBAN:BG53STSA93003300046030, BIC на “Банка 
ДСК”ЕАД: STSABGSF.

Търговете ще се проведат на 05.04.2022 г. (вторник) в адми-
нистративната сграда на община Видин, пл.“Бдинци“ №2, ет. 5, За-
седателна зала.

Тръжната документация се закупува в срок до 04.04.2022 г. до 
16:30 часа от ет.7, стая №3 в  административната сграда на общи-
на Видин. Цена на документацията – 40,00 лв. без ДДС.

Заявления за участие в търговете и придружаващите ги до-
кументи се подават в срок до 04.04.2022 г. до 17:00 часа, в “Център 
за информация и обслужване на граждани”, административната 
сграда на община Видин, ет.1.

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

 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, съ-
гласно срока,    посочен по- горе.

Тел. за справки: 094 609/440
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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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Доброволците на „Активно общество“ с подаръци за уникалните деца на Видин

Презентации за пролетта във видинската библиотека

Марина Савова и Християна Лоизу излязоха на сцена заедно с видинската Симфониета

Подаръци за де-
цата от Фондация 
„Уникалните деца на 
Видин“ предостави-
ха доброволците на 
Сдружение „Активно 

общество“. На 8 март 
те организираха бла-
готворителен базар 
„Подарък с кауза“ с 
ръчно изработени от 
тях картички, букети 

с цветя и слад-
киши. Инициа-
тивата се ока-
за успешна, 
като бяха съ-
брани 250 лв. 
Със средства-
та добровол-
ците закупиха 
спортни при-
надлежности 
– футболни, 
баск етболни 
и волейболни 
топки, федер-
бал и въжета 
за скачане, иг-

рачки и различни ви-
дове конструктори, 
които преди дни за-
несоха във Фондация 
„Уникалните деца на 

Видин“, чиято мисия 
е да създава усло-
вия за подобряване 
на  физическото, ин-
телектуалното, рече-
вото и емоционал-
ното състояние на 
мачуганите от Видин 
и региона. 

Дарението бе 
предоставено от 
Емил Иванов, главен 
секретар на Сдруже-
ние „Активно обще-
ство“ и Теодор Миле-
нов, доброволец. 

Младите добро-
волци на Сдружени-
ето имат още много 
идеи за благотвори-
телни инициативи, 
които предстои да 

реализират. 
Сдружение „Ак-

тивно общество“ 
е неправител-
ствена организа-
ция – мрежа от 
младежки органи-
зации и млади хора 
на територията 
на Република Бъл-
гария. Сдружение 
„Активно обще-
ство“ е със седа-
лище град Видин. 
Също така, с цел 
приобщаване на 
младите хора от 
малките населени 
места и труднодо-
стъпни райони, ор-
ганизацията има 
регистрирани кло-

нове в с. Ново село 
и с. Раковица.

С д р у ж е н и е т о 
приканва всеки же-
лаещ, който иска да 
допринесе за раз-
витието на местна-
та общност да стане 
част от екипа, като 
изпрати имейл на 
aktivnoobshtestvo@
gmail.com.

Ученици от СУ „Св. 
Кирил и Методий“ – 
Брегово, СУ „П. Р. Сла-

вейков“ – Видин и СУ 
„Св. Кирил и Методий“ 
– Видин гостуваха в 

Детския отдел на Реги-
оналната библиотека 
„Михалаки Георгиев“. 
За тях библиотечните 
специалисти бяха под-
готвили презентация 

за пролетта. Ученици-
те научиха интересни 
факти за пролетните 
празници Сирни За-
говезни, Лазаровден, 
Цветница, Великден и 

други. Децата се запоз-
наха и с обичаите, кои-
то са спазвали нашите 
дядовци и баби като 
хамкането и кушията. 
Служителите в Дет-

ския отдел разказаха 
на учениците повече 
за библиотеката и им 
дадоха възможност 
да разгледат различни 
тематични книги. 

При голям успех 
премина концертът 
на гостуващите соли-
сти Марина Савова 
-пиано и Християна 
Лоизу-сопран, които 
излязоха на сцената 
на зала „Филхармо-
ния“ заедно с видин-
ската Симфониета. 
В програмата бяха 
включени произве-
дения на Моцарт, 
Рахманинов, Бели-
ни, Гершуин, Брамс, 

Шопен-Глазунов. Ди-
ригент бе Петър Ди-
митров. 

Пианистката Ма-
рина Савова, която 
живее в Германия, 
изпълни „Рапсодия в 
синьо“ – едно от ве-
чните произведения, 
илюстриращи джа-
за в класическата 
музика. Християна 
Лоизу е позната на 
публиката, особено 
след като спечели 

X Factor, но мал-
цина знаят, че тя е 
завършила оперно 
пеене и на видинска 
сцена се представи 
и като оперна певи-
ца. Аплодисментите 
на публика бяха за 
нейните изпълнения, 
сред които и на пе-
сен на Селин Дион.

Публиката чу и 
изпълнение на „Лун-
на светлина“ от Де-
бюси, оркестрация 

за симфоничен ор-
кестър на маестро 
Свилен Симеонов.

Диригентът Пе-
тър Димитров спо-
дели след концерта, 
че програмата му е 
подбрана така, че да 
бъде приятна в тези 
тежки времена. За-
това и включените в 
концерта произведе-
ния са популярни и 
любими на публика-
та в целия свят. Той 

допълни, че е осо-
бено впечатлен от 
видинската публика, 
която има възмож-
ност много често да 
слуша концертите на 
Симфониета Видин 
и гостуващи артисти 
от голяма величи-
на. Щастлив е, че в 
България, включи-
телно и в малките 
градчета като Видин, 
има хора в залите на 
симфонични концер-

ти, макар и да преоб-
ладава възрастната 
публика. Съставът 
на Симфониета Ви-
дин е отличен, в него 
свирят музиканти от 
различни поколения, 
дава се път на мла-
дите и е удоволствие 
да се работи с такива 
професионалисти, 
каза още Димитров.

ИРЕНА 
Данаилова, БТА


