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Прокуратурата отменя незаконосъобразни на-
редби за такса смет във Видин и други общини

Четете на стр. 5

Повече от 15 младежи с интерес след завърш-
ване да работят във видинската болница

Четете на стр. 3

„Женско царство“ на сцената 
на видинския театър

Представители на учили-
щето в Дреновец участваха 
в международен проект по 

програма „Еразъм +“

Ученици от Видин и техни връстни-
ци от още четири държави заедно 

създаваха иновативни бизнес идеи

Възстановяване дей-
ността на летище Видин 

планира държавата?
Проектът за възстановява-
не на летището край Иново 
е включен в разработена от 
МРРБ интерактивна карта

Доброволци почистиха 
четири чешми в 
село Флорентин
В акцията участваха членове 

на клуб „Активните“ при Сдру-
жение „Активно общество“

Ученици от Гим-
назия с преподава-
не на чужди езици 
„Йордан Радичков“ и 
техни връстници от 
училища в Гърция, 
Италия, Португалия 
и Турция създаваха 
заедно бизнес пла-
нове в рамките на 
проект „Трудовият 
пазар в училище“. 
Проектът се реали-
зира с финансиране 

от Програма „Еразъм 
+“, а координатор е 
видинската езикова 
гимназия, която през 
миналата седмица 
посрещна участни-
ците в четвъртата от 
общо пет проектни 
дейности. В рамки-
те на програмата 
учениците посетиха 
мандрата за произ-

Видинският дра-
матичен театър „Вла-
димир Трандафилов“ 
представи новата си 
постановка „Женско 
царство“. Премиерата 
на популярната пи-
еса на Ст. Л. Костов 
се състоя на 7 април 
вечерта пред пълна 
зала. Сред зрители-
те бяха заместник-
кметовете на община 
Видин Цветомира 

Възстановяване 
на дейността на ле-
тището край видин-
ското село Иново е 
един от проектите, 
включени в публи-
куваната от Минис-
терство на регио-
налното развитие и 
благоустройството 
(МРРБ) интерактив-
на карта. Тя показва 
плановете за разви-

тието на транспорт-
ната инфраструк-
тура на България и 
свързаните региони 
до 2040 г. Картата, 
която е достъпна на 
интернет страница-
та на МРРБ, пред-
ставя плановете на 
държавата за про-
ектите, които ще се 

Откриване на летище Видин – 13 
октомври 1973 г. Лентата прерязва 
ген. Иван Михайлов

Младежи от до-
броволчески клуб 
„Активните“ при Сдру-
жение „Активно об-
щество“ се включиха 
в инициатива за по-
чистване на чешмите 

в село Флорентин (об-
щина Ново село). В 
екоакцията участваха 
и доброволци към НЧ 
“Пробуда - 1925 г.“. 
Благодарение на тру-
да им четири чешми в 

В началото на 
месец март пред-
ставители на сред-
ното училище в 
Дреновец участват 
в проект по програ-
ма „Еразъм +“. В 
германския град Бад 
Лаер по актуалната 
тема за домашното 

насилие и човешки-
те права заедно ра-
ботят групи от шест 
държави – Грузия, 
Германия, Азербай-
джан, Нидерландия, 
Украйна и България. 
Част от българската 
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реализират в районите 
за планиране на страна-
та, като по отношение на 
видинското летище сро-
кът, който правителство 
си поставя, е до 2025 
година. 

По отношение на 
пътната инфраструкту-
ра, правителството пред-
вижда до 2025 година да 
бъдат модернизирани 
отсечките Видин – Мон-
тана и Враца – Ботевг-
рад от трасето между 
Видин и Ботевград. За 
съжаление, не така опти-
мистично стоят нещата 
за участъка между Мон-
тана и Враца, чието при-
ключване ще се случи в 
периода 2026 – 2030 г. В 

този срок правителство-
то ще положи максимал-
ни усилия за модернизи-
ране на пътния участък 
Монтана – София с ту-
нел под Петрохан, съоб-
щават още от МРРБ. Със 
същия времеви хоризонт 
са и плановете на дър-
жавата за изграждане на 
интермодален терминал 
при Видин. 

Предстои до 2025 г. 
да бъдат реализирани 
инвестиции и в модерни-
зиране на инфраструкту-
рата и подобряване на 
условията за работа на 
пристанищата, едно от 
които е видинското. Ра-
ботата в тази посока ще 
продължи и в периода до 
2030 г. 

Отделните обекти на 

картата са означени с 
пиктограми или линии, 
а с различни цветове са 
обозначени пътните и 
железопътни проекти, ко-
ито ще се реализират със 
съответните срокове в 
периода до 2040 година. 
Освен легенда, картата 
дава възможност за опе-
риране с нея. Може да се 
избира каква част от ин-
формацията да се вижда 
на екрана. При кликване 
върху елемент се отваря 
„прозорец“, в който се 
съдържа описанието на 
съответния проект, като 
там, където описанието 
е дълго, е предоставена 
възможност за отваряне 
в *.jpg файл (накрая на 
„прозореца“).

Видин и Плевен ще разполагат с 215 млн. лв. за инвестиции в 
икономически зони, образование и зелена инфраструктура

Възстановяване дейността на летище Видин планира държавата?
Историята на Летище Видин
Летище Видин е откри-

то като гражданско летище 
през 1973 г. БГА „Балкан“ опе-
рира от него със самолети 
„Ан-24“ следните 2 въздушни 
линии: целогодишно, еже-
дневно: Видин – София (за 
около 30 минути) и обратно; 
сезонно, ежеседмично: Видин 
– Варна – Бургас (около 1,5 
часа) и обратно. Аерогара 
Видин обслужва средно по 
около 40 000 пътници годиш-
но. През 1991 година поради 
икономическата криза ре-
довните авиолинии стават 
нерентабилни и са закрити, 
но летището продължава да 
обслужва самолети и верто-
лети. 

Закрито е през 1999 го-
дина със заповед на минис-
търа на транспорта, като е 

предоставено за управление 
на областния управител на 
Видин. 

Районът на летището 
опира до югозападния край 
на Иново, отстои на 3 км 
северозападно от Видин и 
европейски път Е79. Заема 
територия с площ от 153 
841 кв. м. То включва писта 
за излитане и кацане (с 2 
обръщала) – с бетоново по-
критие (в добро състояние), 
дължина 2080 м, ширина 38 
м, пистов район от общо 101 
134 кв. м; 5 сгради (в лошо 
състояние) – аерогара (463 
кв. м), сграда за техническо 
обслужване и ремонт (467 кв. 
м), друга сграда (51 кв. м), па-
вилион (86 кв. м), санитарен 
обект (29 кв. м).

Видин и Плевен 
ще разполагат с 215 
млн. лв. за инвести-
ции в икономически 
зони, образование и 
зелена инфраструк-
тура през следващия 
програмен период на 
Европейския съюз. 
Това съобщиха от Ми-
нистерството на ре-
гионалното развитие 
и благоустройството. 
От там уточниха, че 
Видин и Плевен са 
сред десетте най-го-
леми общини, които 
ще имат достъп до 
над 1 млрд. лв. за по-
добряване на средата 
на живот по новата 
програма „Развитие 
на регионите 2021 – 
2027 г.“ (ПРР). Сред-
ствата са заделени в 
Приоритет 1 „Интег-
рирано градско разви-
тие“ и са планирани за 
следващите 7 години 
(виж таблицата). От 
общото финансиране 
850 млн. лв. са осигу-
рени от Европейския 
фонд за регионално 
развитие, а 199 млн. 
лв. е националното 
съфинансиране.

10-те големи об-
щини, определени 
за основни центрове 
на растеж, са Видин, 
Плевен, Русе, Вели-
ко Търново, Варна, 
Бургас, Стара Загора, 
Пловдив, Столична 

община и Благоев-
град. Те са обединени 
в 4 градски клъстера, 
а общото финанси-
ране е разпределено 
между тях.

Разпределението 
на ресурса ще става 
на състезателен прин-
цип, като бенефици-
енти от по-активната 
община ще могат да 
усвоят и по-голям 
дял от определения 
за клъстера бюджет. 
Освен това градовете 
могат да обединяват 
усилията си при кан-
дидатстването и из-
пълнението на проек-
тите, за да постигнат 
по-значими резултати 
и силен ефект за съ-
ответната територия.

Две са задължи-
телните условия, с 
които трябва да се 
съобразят местните 
власти, за да полу-
чат финансиране на 
проектите. Първото е 
мерките, които искат 
да приложат, да бъдат 
предвидени в плано-
вете за интегрирано 
развитие на общини-
те, които са разрабо-
тени от общинските 
власти при спазване 
на подхода „отдолу-
нагоре“ при предла-
гането на проектите. 
Второто условие е 
проектите, с които об-
щините ще кандидат-

стват за финансиране 
за пътна инфраструк-
тура, образование, 
здравеопазване, со-
циална политика и 
култура, да съответ-
стват на картите за 
нуждите в сектора, 
изготвени от съответ-
ните държавни органи 
и те да се отразени в 
плановете за интегри-
рано развитие.

Кандидатите от 
всяка от общините 
сами решават за как-
ви проекти да канди-
датстват. Ресурсът 
във всеки от клъсте-
рите е достатъчен 
да покрие редица 
дейности, насочени 
към подобряване на 
градското развитие. 
Важно условие е вся-
ко предложение да 
получи и подкрепата 
на гражданите, тоест 
да бъде обсъдено и 
прието с местното на-
селение.

Проектите могат 
да са за инвестиции 
за насърчаване на 
икономическата ак-
тивност в съответния 
регион: инфраструк-
тура за бизнес и пре-
дприемачество, вкл. 
изграждане на сгради, 
бизнес и индустриал-
ни паркове, инфра-
структура за иновации 
и развитие на малки и 
средни предприятия 

(МСП).
Допустими за фи-

нансиране остават 
мерките, свързани 
със стратегията за 
саниране на сград-
ния фонд с хоризонт 
до 2050 г. По линия 
на енергийната ефек-
тивност на жилищни 
и обществени сгради 
може да се изграждат 
системи за отопле-
ние и климатизация, 
интегрирани инстала-
ции за възобновяема 
енергия на място, 
оборудване за съх-
ранение на енерги-
ята, конструктивно 
укрепване на имоти, 
където е необходи-
мо. Изграждането на 
зарядни станции за 
електромобили също 
е допустима дейност.

Пътищата от I, II и 
III клас от републикан-
ската пътна мрежа на 
територията на 10-те 
градски общини, из-
вън TEN-T мрежата, 
също могат да бъдат 
рехабилитирани или 
ремонтирани, както и 
да бъдат приложени 
мерки за пътна безо-
пасност. Условие за 
получаване на фи-
нансиране за тази 
мярка е да се докаже 
нуждата от социално 
включване и иконо-
мическо развитие на 
общината.

Допустими и през 
новия програмен пе-
риод ще са проектите 
за изграждане на зе-
лена градска инфра-
структура и повиша-
ване на сигурността 
в обществените прос-
транства. Това са об-
ществени зони за от-
дих и зелени площи, 
зелена инфраструк-
тура за сгради и меж-
дублокови простран-
ства, повишаване на 
сигурността, подобря-
ване на готовността 
на институциите да 
реагират в случаи на 
инциденти, обновя-
ване на квартали или 
специфични терито-
рии с неблагоприятни 
социално-икономиче-
ски характеристики. 
Благодарение на тази 
мярка голяма част 
от населените места 
вече промениха своя 
облик със средства 
от досегашните опе-
ративни програми за 
развитие на региони-
те.

Инвестициите в 
образователна ин-
фраструктура за пре-
дучилищно, училищно 
и висше образование, 
включително изграж-
дане на детски гради-
ни, също ще са допус-
тими.

В новата Про-
грама „Развитие на 

регионите“ запазено 
място има и продъл-
жаващата подкрепа за 
здравна и социална 
инфраструктура. Про-
ектите за оборудване 
за предоставяне на 
интегрирани здравно-
социални и социални 
услуги в общността 
за уязвими групи, въз-
растни хора, хора с 
увреждания или деца, 
вкл. детски ясли, ос-
тават допустими дей-
ности.

Приоритетно ще 
се подпомагат мер-
ки с пряк принос към 
прилагането на дей-
ности от Плана за 
действие за изпълне-
нието на Стратегията 
на ЕС за Дунавския 
регион. Те трябва да 
са насочени към по-
добряване на регио-
налната трансгранич-
на инфраструктура и 
достъпа до селските 
райони чрез изграж-
дане и подобряване 
на II и III клас пътища; 
насърчаване на тури-
зма в Дунавския реги-
он, развитие на „Инте-
лигентна дестинация 
„Дунав“; насърчаване 
на културното наслед-
ство в Дунавския ре-
гион, утвърждаване 
на концепцията за 
зелена инфраструкту-
ра на ЕС в Дунавския 
регион.
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Повече от 15 младежи с интерес след завършване да работят във видинската болница

Без такси за посещение на яслите и детските градини и в Община Видин

Маратон на четенето във видински детски градини

Повече от 15 
младежи вече са за-
явили желание да 
се включат в иници-
ативата на замест-
ник -председателя 
на 47-ото Народно 
събрание Росица Ки-
рова за осигуряване 
на млади специали-
сти за нуждите на 
видинската болница, 
съобщиха от прес-
центъра на ГЕРБ – 
Видин. Идеята, коя-
то Кирова представи 
преди пет месеца, е 
бъдещите специали-
сти да се обучават 
във филиала на Ру-

сенския университет 
„Ангел Кънчев“ във 
Видин. Те ще подпи-
шат договори за ра-
бота и ще практику-
ват във видинската 
болница. Русенският 
университет пое ан-
гажимент да осигури 
безплатни общежи-
тия за младежите, 
които преминат ус-
пешно изпити, под-
пишат договори за 
работа, съгласно из-
искванията и бъдат 
приети за студенти 
в специалности по 
здравни грижи.

През февруари 

2022 г. Росица Ки-
рова обяви, че ще 
подкрепи развитието 
на двама студенти в 
продължение на три-
годишното им обуче-
ние, като предостави 
по 200 лв. месечно 
за срока на всеки се-
местър. От местната 
централа на ГЕРБ 
очакват до средата 
на април общински-
те съвети от облас-
тта да вземат реше-
ние за отпускане на 
стипендии за бъде-
щите студенти. При 
обсъждането на про-
ектобюджета на Об-

щина Видин за 2022 
година беше обяве-
но, че са заделени 
около 16 хил. лв. за 
стипендии на сту-
денти от град Видин, 
които през учебната 
2022/2023 година ще 
се обучават в меди-
цинските специално-
сти на университета 
в Русе.Предоставя-
нето на стипендията 
ще е срещу ангажи-
мент от тяхна страна 
впоследствие да се 
върнат и да работят 
във видинската бол-
ница. 

От ГЕРБ – Видин 

съобщиха, че Роси-
ца Кирова ще орга-
низира през април 
още една среща с 
бизнеса в областта 
и с ученици, които 
тази година завърш-
ват средното си об-
разование. Целта е 
допълнително попу-
ляризиране на въз-
можността младите 
хора да намерят сво-
ята професионална 
реализация в сфера-
та на медицинските 
грижи и да останат 
да работят и живеят 
във Видинско.

Вече са подгот-

вени проекти на Ме-
морандум между фи-
лиала на Русенския 
университет във Ви-
дин и централата на 
висшето училище, 
договор за дарение 
и договор между 
болницата и студен-
тите.

Документите за 
кандидатстване ще 
се подават във ви-
динския филиал на 
Русенския универ-
ситет. Там ще бъде 
оказвана помощ за 
подготовка и ще се 
провеждат изпитите.

Обществено об-
съждане на измене-
ние на Наредбата за 
определянето и адми-
нистрирането на мест-
ните такси и цени на 
услуги на територията 
на Община Видин се 
проведе на 6 април в 
залата на Общинския 
съвет. На него при-
състваха директори 
на видинските детски 
заведения, служители 

в общинската админи-
страция, журналисти 
и граждани. Промени-
те, които се предлагат, 
целят привеждане на 
общинската наредба 
в съответствие с нор-
мативната уредба, 
във връзка с премах-
ването на таксите за 
посещение в детските 
ясли и детските гради-
ни, обясни Борислава 
Борисова, заместник-

кмет „Хуманитарни 
дейности и социална 
политика“ към Община 
Видин.

„От 1 април тази го-
дина издръжката на де-
цата в предучилищното 
образование в държав-
ните и общинските дет-
ски градини и училища 
вече се осигурява със 
средства от държавния 
бюджет и със средства 
от общинския бюджет. 
С приетите измене-
ния родителите няма 
да заплащат такси за 
посещение на децата 
им в детските ясли, 
яслените групи и дру-
гите възрастови групи 
в детските градини“, 
разясни Борисова. Тя 
допълни, че с решение 
на Министерски съвет 
е определен норматив 
за издръжка на дете, 
включващ компенси-
ране отпадането на 
таксите по Закона за 

местните данъци и так-
си, в размер на 650 лв. 
на година.

Заместник-кметът 
посочи, че на терито-
рията на Общината в 
момента функциони-
рат 8 детски градини, 
като общият брой деца 
за учебната 2021/2022 
година е 1352, по дан-
ни на Националната 
електронна инфор-
мационна система на 
предучилищното и учи-
лищното образование. 
Малчуганите, които се 
отглеждат и възпитават 
в детска ясла „Слънчев 
кът”, са 52. 

Борисова отбеляза, 
че с направените про-
мени се очаква да бъде 
облекчена финансова-
та тежест за родители-
те и да се осигури равен 
достъп до качествено 
образование за всички 
деца, както и възмож-
ност за обхващането 

им в образователната 
система от най-ранна 
детска възраст. Изме-
ненията също така ще 
способстват за ранно-
то включване в преду-
чилищно образование 
и възпитание, което от 
своя страна ще допри-
несе за по-доброто ин-
тегриране в училище и 
за предотвратяване от-
падането на по-късен 
етап от образователна-
та система. Освен това 
родителите ще бъдат 
мотивирани децата им 
да посещават редовно 
детските заведения, 
което ще доведе до 
подобряване на ниво-
то на образователната 
подготовка при постъп-
ване в училище.

В съответствие с 
изискванията на Зако-
на за нормативните ак-
тове, проектът на На-
редбата за изменение и 
допълнение на Наред-

бата за определянето и 
администрирането на 
местните такси и цени 
на услуги е публикуван 
за обществено обсъж-
дане на 23.03.2022 г. 
на интернет страница 
на Община Видин, в 
категория „Общински 
съвет“, раздел „Про-
екти на нормативни 
актове“, като не са по-
стъпили предложения, 
мнения и становища 
на граждани. „Предло-
жението за изменение 
на Наредбата ще бъде 
внесено за гласуване 
на следващото засе-
дание на Общинския 
съвет и се надявам, че 
ще бъде единодушно 
подкрепено“, каза Бо-
рислава Борисова в 
заключение, след ко-
ето, поради липса на 
въпроси от страна на 
присъстващите, закри 
общественото обсъж-
дане.

В рамките на 
националната кам-
пания „Маратон на 
четенето“ Регио-
налната библиотека 
„Михалаки Георгиев“ 
във Видин органи-
зира редица иници-
ативи. В една от тях 
се включи замест-
ник-кметът на общи-
на Видин Борисла-
ва Борисова, която 
прочете на децата 
от ДГ „Славейче“ по-
пулярната приказка 

за Косе Босе и Кума 
Лиса. Малчуганите 
слушаха с интерес и 
след това споделиха 
какво са разбрали 
от прочетеното. А 
поуката от приказка-
та е, че който прави 
лошо, добро не на-
мира. Борисова каза, 
че приказки като тази 
ни помагат да разли-
чаваме добрите и ло-
шите постъпки и ни 
учат да бъдем честни 
и справедливи. 

Заместник-кме-
тът подари на дет-
ската градина кни-
гата „23 български 
приказки с поука“, 
като пожела на въз-
питаниците й да бъ-
дат усмихнати, любо-
знателни и да търсят 
доброто в живота. 

В проявата взе-
ха участие също 
директорката на РБ 
„Михалаки Георгиев“ 
Десислава Иванова 
и библиотечни спе-

циалисти. Борисова 
им благодари за ини-
циативите и прикани 
децата да посеща-
ват библиотеката 
в бъдеще, защото 
книгите са безценно 
богатство. Тя отпра-
ви благодарност и 
към директорката на 
ДГ „Славейче“ Диана 
Димитрова и към це-
лия колектив за до-
макинството, за съз-
дадените прекрасни 
условия, в които се 

обучават и възпита-
ват децата.

След това Ад-
риана Цветкова от 
Детския отдел на 
видинската библио-
тека проведе с мал-
чуганите любопитни 
занимания и игри, 
свързани с познания 
за приказките.  

Маратонът на 
четенето се органи-
зира от Българската 
библиотечно-инфор-
мационна асоциа-

ция и българските 
публични библиоте-
ки, в партньорство с 
общини и културни 
и образователни ин-
ститути. Той е свър-
зан с датата 2 април, 
когато се отбелязва 
Международният ден 
на книгата. Тогава е 
роден датският пи-
сател Ханс Кристиан 
Андерсен, създал 
едни от най-попу-
лярните приказки на 
всички времена. 
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група са учителят по 
икономика и профе-
сионална подготовка 
в СУ „Н.Й. Вапцаров“ 
– Дреновец Страхил 
Страхилов и систем-
ният администратор 
на учебното заведе-
ние Емил Борисов. 

Участието на учи-
лището в проекта 
било обсъдено на учи-
лищен съвет в края на 
февруари – именно на 
него било предложено 
и решено те двамата 
да се включат, разказа 
за вестник „НИЕ“ Ст-
рахил Страхилов. Той 
обясни, че с колегата 
му участвали с жела-
ние, защото програма 
„Еразъм +“ е насоче-
на именно към млади 
хора като тях, а във 
фокуса на внимание-
то влизат важни теми 
като социалното при-
общаване, екологич-

ния и цифровия преход 
и насърчаването на 
участието на младите 
хора в демократичния 
живот. Преподавате-
лят по информатика 
разказа, че през по-
следните повече от 40 
години представител 
на училището в Дрено-
вец не е имал подобна 
възможност за изява 
извън страната и два-
мата с Емил Борисов 

осъзнавали, че 
е задължително 
да се предста-
вят достойно. 

Българската 
група, състояща 
се от четирима 
души, заминала 
със самолет за 
Дортмунд, Гер-
мания на 1 март. 
П ъ т у в а н е т о 
включвало още 
придвижване с 
влак и автобус 
от Дортмунд до 
крайната дес-

тинация – град Бад 
Лаер, където се прове-
ло обучението. „Много 
бързо се адаптирахме 
към средата, всички 
бяха много гостопри-
емни и мили. Запоз-
нахме се и обменяхме 
опит с хора на висота в 
професионален план“, 
посочи Страхилов. 

Той разказа, че 
дневната програма 
била изключително на-

товарена, като повече-
то дни предвидените 
активности започвали 
в 9:30 часа сутринта 
и приключвали чак 
късно вечерта, когато 
се организирали така 
наречените вечери на 
нациите, включващи 
представяне на тра-
диционната кухня и 
напитки, фолклора и 
обичаите, присъщи на 
всяка от държавите. 
„Заниманията включ-
ваха различни актив-
ности, посветени на 
домашното насилие 
и човешките права. 
Бяхме запознати с те-
мите на обучението и 
проблемите, както и 
с примерни истории 
чрез презентации, под-
готвени от организато-
рите от Грузия. След 
тази теоретична част 
ни се даваха различни 
задачи под формата 
на проекти, игри, ак-
тьорско майсторство, 

работа в екип, реша-
ване на проблеми и 
логически задачи-ес-
кейп игри. Трябваше 
да създадем презен-
тации и кратки филм-
чета. Всичко се случ-
ваше на момента, без 
предварителна подго-
товка, което направи 
заниманията не само 
много полезни, но и 
интересни. По време 
на съвместната работа 
постепенно се сближи-
хме с представителите 
на останалите държа-
ви, сприятелихме се и 
се превърнахме в едно 
голямо семейство“, 
каза преподавателят 
по информатика.

„Смея да кажа, 
че дори и за толкова 
кратко време се сдо-
бихме с нови знания и 
умения, които можем 
да приложим в нашето 
училище и съм сигу-
рен, че те ще повлия-
ят положително върху 

развитието на учени-
ците. Имаме за цел от 
пасивни слушатели да 
превърнем учениците 
в активни участници в 
учебния процес, като 
същевременно ги за-
познаем с проблемите 
и възможностите за 
ограничаване и спи-
ране на домашното 
насилие и ги инфор-
мираме относно из-
ключително важната 
тема за човешките 
права. С колегата сме 
изключително благо-
дарни на директора 
Бойка Александрова 
и заместник-директо-
ра Веселка Асенова, 
че ни се довериха да 
представим не само 
нашето училище, но 
и страната ни. Надя-
ваме се за в бъдеще 
отново да участваме 
в подобни проекти“, 
сподели в заключение 
Страхил Страхилов.

водство за сирене и 
кашкавал в село Бо-
ровица и видинската 
фабрика за произ-
водство на колелета. 
Домакин на едно от 
събитията в програ-
мата беше Центърът 
за кариерно ориенти-
ране във Видин. 

Рък оводителят 
на Центъра Силвия 
Ставрева посрещ-
на с добре дошли 
учениците и техни-
те учители. „Много 
се радваме, че се 
обърнаха към нас да 
направим едно съби-
тие в нашия център 
като част от техния 
проект, което е една 
препратка към това 
как младежите се 
ориентират кариер-
но и как могат да раз-
вият своите умения“, 
отбеляза Ставрева. 

Тя и нейните ко-
леги бяха подготвили 
интересни и съще-
временно полезни 
задачи, с които пре-
дизвикаха умения-
та на участниците в 
проекта. Първата за-
дача беше учениците 

да представят 
визитка за себе 
си, като дефи-
нират своите 
качества, своите 
интереси и как 
те са формира-
ни. След това 
учениците бяха 
запознати с раз-
личните позиции 
в една фирма, 
като с помощта на 
кариерните консул-
танти се опитаха да 
откроят характерис-
тиките на тези пози-
ции, което е важно 
при вземането на ре-
шение какви лично-
сти е подходящо да 
бъдат наети на съот-
ветните длъжности.

Проектът „Трудо-
вият пазар в учили-
ще“ е насочен към 
ученици на възраст 
16-18 години от 10 и 
11 клас и цели те да 
си сътрудничат и да 
създават иновативни 
бизнес идеи, които 
да са пригодени към 
икономиката в реги-
она на съответната 
държава. Един от 
акцентите е как да 
се започне успешен 
start up в конкретни-

те икономически ус-
ловия на тази стана, 
обясни Камелия Ге-
оргиева, която е ко-
ординатор на проек-
та за ГПЧЕ „Йордан 
Радичков“ – Видин. 

Тя разказа, че 
учениците, разделе-
ни в групи, включва-
щи по един предста-
вител от държава, 
са се научили как се 
разработва успешен 
бизнес план, след 
което е трябвало 
да защитят своята 
бизнес идея. „Тази 
бизнес идея сега ще 
бъде надградена с 
помощта на дейност-
ите, които Центърът 
за кариерно ориен-
тиране е подготвил 
за нас“, обясни Тодо-
рова. 

За учениците про-
ектните дейности са 

възможност да пъту-
ват и обменят опит 
със свои връстници 
от други държави. 
„Много съм щастлив, 
че мога да уча и жи-
вея във Видин тази 
седмица. Харесвам 
Видин, красив град“, 
сподели Габриеле 
Филанино, който е 
част от италианска-
та група. „Радвам се, 
че участвам в този 
проект по Програма 
„Еразъм +“, където 
изработваме бизнес 
планове и разглеж-
даме различни биз-
нес идеи. Харесва 
ми това, че общувам 
с хора от различни 
държави и създавам 
нови приятелства“, 
каза възпитаничката 
на ГПЧЕ „Йордан Ра-
дичков“ Десислава 
Крумова. 

Досега в рам-
ките на проекта, 
чието изпълне-
ние стартира 
през 2019 г., е 
проведена една 
обучителна дей-
ност в гр. Фати-
ма, Португалия 
през февруари 
2020 г. Темата 

на дейностите е 
„ Португалската ико-
номика и стартиращи 
фирми в областта на 
информационните 
технологии“. Шест 
ученици от ГПЧЕ 
са се включили в 
работната група и 
обсъждали бизнес 
планове за създа-
ване на стартиращи 
фирми. Във втората 
дейност по проекта 
са се включили вир-
туално 32 ученици 
поради продължа-
ващата пандемия от 
Ковид. Тази среща е 
ръководена от парт-
ньорското училище 
в Ню Зични, Гърция 
през февруари 2022. 
Темата на обучи-
телните дейности е 
Гръцката икономика 
и стартиращи пред-
приятия в селското 

стопанство. Третата 
обучителна дейност 
се проведе в парт-
ньорското училище в 
гр. Кахраманмараш,  
Турция от 21 до 25 
март 2022 . Тема на 
дейностите е „Тур-
ската икономика и 
стартиращи фирми в 
индустрията за кра-
сота“.

Проектът „Трудо-
вият пазар в учили-
ще“ приключва през 
август. Предстои по-
следната проектна 
дейност, която ще 
се проведе в Италия 
през май месец. „На 
финала на проекта 
ще имаме финален 
продукт – 20 бизнес 
плана, написани от 
учениците. Засе-
га имаме 15, още 5 
предстоят да бъдат 
написани в Италия. 
Ще бъдат включени 
в една книжка – „20 
идеи за стартиращ 
бизнес“, която ще 
се разпространява 
в електронен и на 
хартиен носител“, 
обясни Камелия То-
дорова. 

Ученици от Видин и техни връстници от още четири държави заедно създаваха иновативни бизнес идеи

Представители на училището в Дреновец участваха в международен проект по програма „Еразъм +“
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Административен съд 
- Видин нормализира 
работната си дейност

Фирмите декларират аван-
сови вноски до 15 април 

Трима чуждестранни граждани са задържани за опит за незаконно превеждане 
и преминаване през границата на страната на ГКПП Дунав мост Видин – Калафат

Прокуратурата отменя незаконосъобразни на-
редби за такса смет във Видин и други общини

Всички пенсионери ще получат 
по 70 лева за Великден

През тази седми-
ца изтича срокът за 
подаване на декла-
рация за определяне 
на вида и размера на 
авансовите вноски 
за 2022 година, на-
помнят от НАП. До 
15 април дружества-
та подават деклара-
цията по чл. 87а и 
чл. 88 от Закона за 
корпоративното по-
доходно облагане /
ЗКПО/. Формулярът 
се подава от лица-
та, подлежащи на 
облагане с корпора-
тивен данък по реда 
на ЗКПО, както и 
от физически лица, 
извършващи сто-
панска дейност като 
търговци по смисъла 
на Търговския закон, 
включително едно-
лични търговци, и 
от физически лица, 
регистрирани като 
земеделски стопа-
ни, избрали доходът 
от стопанската им 
дейност да се об-
лага с данък върху 
годишната данъчна 
основа по чл. 28 от 
Закона за данъците 
върху доходите на 
физическите лица /
ЗДДФЛ/.

Декларация не 
подават лицата, ко-
ито са освободени 
от авансови вноски 
и не са избрали да 
правят такива съ-
гласно чл. 83, ал. 3 

от ЗКПО. Това са: 
лицата, чиито нетни 
приходи от продаж-
би за годината пре-
ди предходната го-
дина (2020 година) 
не превишават 300 
000 лв., както и но-
воучредените през 
2021 г. и през 2022 г. 
данъчно задължени 
лица, с изключение 
на новоучредените 
в резултат на прео-
бразуване по Тър-
говския закон. 

Декларация се 
подава и ако про-
гнозният данъчен 
финансов резултат 
е отрицателна или 
нулева величина, но 
лицето е задължено 
да извършва аван-
сови вноски. 

Ф о р м у л я р ъ т 
се подава само по 
електронен път, чрез 
Портала за елек-
тронни услуги на 
приходната агенция, 
достъпни с електро-
нен подпис. 

На 15 април из-
тича и срокът за вна-
сяне на месечните 
авансови вноски за 
корпоративния да-
нък за януари, фев-
руари, март и април 
и на тримесечните 
авансови вноски за 
първо тримесечие 
за корпоративния 
данък по ЗКПО за 
2021 година.

Считано от 4 ап-
рил 2022 г. Админи-
стративен съд – Ви-
дин нормализира 
работната си дейност 
и възстановява дос-
тъпа до съдебната 
палата, както и нор-
малната работа на 
всички служби в съда, 
съобщиха от съдеб-
ната институция. 

В заповедта на 
председателя на ви-
динския Администра-
тивен съд съдия Ан-
тония Генадиева се 
посочва, че носенето 
на предпазни маски 
в сградата е препо-

ръчително. Няма да 
се допуска струпване 
на хора пред служба 
„Регистратура“ и пред 
Съдебната зала през 
целия работен ден и 
по време на насроче-
ните съдебни заседа-
ния. Освен това лица 
с видими симптоми на 
респираторни заболя-
вания няма да бъдат 
допускани в сградата 
на съда. 

Промяната в ре-
жима на работа на 
Съда идва след като 
извънредната епиде-
мична обстановка в 
България отпадна. 

Под ръководство-
то на Районна про-
куратура – Видин се 
води разследване 
по образувани досъ-
дебни производства 
за опит за незакон-
но преминаване на 
държавната граница 
и опит за превежда-
не през държавната 
граница на чужди 
граждани, съобщиха 
от Апелативна проку-
ратура – София. Към 

наказателна отговор-
ност са привлечени 
42-годишният К.Х., 
гражданин на Турция, 
както и 21-годишната 
Л.Х. и 22-годишният 
С.Х., които са от Си-
рия.

От софийската 
Апелативна прокура-
тура съобщиха, че на 
05.04.2022 г., на ГКПП 
Дунав мост Видин – 
Калафат, Л.Х. и С.Х. 
направили опит да 

излязат през българ-
ската граница в Румъ-
ния, без разрешение 
на надлежните органи 
на властта. Деянието 
им останало недовър-
шено поради намеса 
на граничните служи-
тели и задържането 
им от тях. Сирийците 
били превеждани от 
К.Х., който за целта 
използвал служебния 
си товарен автомо-
бил.

Извършените от 
чужденците престъ-
пления са квалифи-
цирани по чл. 280, ал. 
2, вр. ал. 1, вр. чл. 18 
от НК и по чл. 279, ал. 
1, вр. чл. 18 от НК.

По искане на про-
куратурата на три-
мата обвиняеми са 
определени мерки за 
неотклонение „задър-
жане под стража“.

Разследването по 
делото продължава.

На 1 април в 
институцията на 
омбудсмана е по-
стъпило писмо от 
Върховна адми-
нистративна про-
куратура (ВАП), 
която информи-
ра, че по сигнала 
на омбудсмана 
от 23 март е об-
разувана препи-
ска в отдел „Над-
зор за законност“ 
и са предприети 
„незабавни дейст-
вия“ за отмяната на 
незаконосъобразни 
текстове в няколко 
общински наредби 
за определянето и 
администрирането 
на местните такси 
и цени на услуги в 
раздел „Такса за би-
тови отпадъци“. 

До това се стига 
след като омбудсма-
нът Диана Ковачева 
сезира прокуратура-
та след проверка в 
общинските наред-
би на Видин, Несе-
бър, Долна Митро-

полия, във връзка 
с декларациите за 
освобождаване от 
плащане на такса 
битови отпадъци, 
когато имотът не се 
ползва, се прием-
ат до 31 октомври, 
а в Община Стам-
болийски – срокът 
е до 30 ноември на 
предходната година. 
Повод за проверка-
та на омбудсмана и 
сезирането на ВАП 
са жалби на потър-
певши собственици 
на имоти от Община 
Видин, които сигна-
лизираха омбудсма-

на, че им се отказва 
прием на деклара-
ции, подадени след 
31 октомври 2021 
г., с аргумент, че са 
извършени проме-
ни в нормативната 
уредба.  

В този конкретен 
случай проф. Кова-
чева още в начало-
то на тази година е 
препоръчала на ОбС 
– Видин да приведат 
незаконосъобразни-
те текстове от на-
редбата си в съот-
ветствие със Закона 
за местните данъци 
и такси, посочват от 

администрацията 
на омбудсмана. 

От там цити-
рат и полученото 
писмо от Вър-
ховната админи-
стративна проку-
ратура: „Тъй като 
п о д з а к о н о в и я 
нормативен акт 
е издаден от об-
щинския съвет, 
оспорването му 
е подсъдно на 

административен 
съд Видин, а съот-
ветната прокуратура 
(Окръжна прокура-
тура Видин) е ото-
ризирана да пода-
де протест. Затова 
и материалите по 
преписката своевре-
менно са изпратени 
с надлежен проку-
рорски акт по компе-
тентност на същата, 
за протестиране на 
незаконосъобразни-
те разпоредби пред 
а д м и н и с т р ат и ве н 
съд“, пишат от ВАП.

Министерският съвет 
прие постановление, с ко-
ето одобри допълнителен 
трансфер в размер на 142 
888 760 лева по бюджета 
на държавното общест-
вено осигуряване за 2022 
година. Средствата са за 
еднократно изплащане 

на допълнителна сума в 
размер на 70 лева на все-
ки пенсионер през април 
2022 година. Допълнител-
ната сума ще се изплаща 
независимо от размера на 
получаваната пенсия и ще 
достигне до над 2 милиона 
пенсионери.

Допълнителната сума в 
размер на 70 лева, с която 
да бъде осигурена подкре-
па за Великден на българ-
ските пенсионери, ще се 
изплаща от 15 април, съ-
общиха от Националния 
осигурителен институт. 
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Правителството одобри актуализирания Наци-
онален план за възстановяване и устойчивост

Проведени са обществени обсъждания във връзка с две наредби на Община Видин

България вече 
има един много до-
бър и работещ План 
за възстановяване и 
устойчивост. Това за-
яви премиерът Кирил 
Петков в началото на 
редовното заседа-
ние на Министерски 
съвет, по време на 
което правителство-
то прие решение, с 
което одобрява акту-
ализирания на база-
та на изискванията 
на Европейската ко-
мисия (ЕК) в рамките 
на процедурата за 
оценка Национален 
план за възстановя-
ване и устойчивост. С 
Решението се възла-
га на заместник ми-
нистър-председателя 
по еврофондовете и 
министър на финан-
сите Асен Василев 
да представи Плана 
на ЕК. Той се упълно-
мощава да подпише 
финансово споразу-
мение и оперативно 
споразумение с ЕК 
след решението на 
Съвета на ЕС за одо-
бряване на плана.

Планът за възста-
новяване и устойчи-
вост (ПВУ) е на обща 
стойност около 13,52 
млрд. лв., от които 
около 12,26 млрд. лв. 
е финансирането от 
грантове по Механи-
зма за възстановява-
не и устойчивост на 
ЕС. Срещу това са 
заложени 57 инвести-
ции и 47 реформи в 
12 сфери. 

„Планът за възста-
новяване и устойчи-
вост гарантира енер-
гийната сигурност на 
България като запаз-
ва пълния капацитет 
на Маришкия басейн 
и едновременно с 
това е изцяло съо-
бразен със зеления 
преход“, категоричен 
бе Петков. Заложени 
са също иновативни 
решения като изграж-
дане на батерийни 
масиви, нови ВЕИ-
мощности, включи-
телно 10 000 проекта 
за ВЕИ за жилищни 
сгради. Акцентира се 
и върху развиване 
на добива на геотер-

мална енергия, из-
ползвайки огромното 
природно богатство 
на България. 

И з к л ю ч и т е л н о 
важен е подходът 
за постигане на цел-
та – „Справедлива 
България“. „В ПВУ 
върховенството на 
закона е поставе-
но на пиедестал и 
е голям приоритет. 
Най-накрая имаме 
механизъм, който за-
силва контрола върху 
главния прокурор“, 
подчерта министър-
председателят  Пе-
тков. Предвидени 
са още реформи в 

антикорупционната 
комисия и в процеса 
на извършване на об-
ществените поръчки, 
който беше огромен 
проблем в предиш-
ните управления на 
България. 

За реализиране 
на целта „Свързана 
България“ вместо да 
имаме много различ-
ни проекти на парче, 
финалният план по-
ставя фокус върху 
жп транспорта с 62 
нови влака и модер-
ни градски железни-
ци, посочи Петков. А 
за постигане на „Ино-
вативна България“ 

в ПВУ се предвижда 
увеличаване на об-
щия размер на сред-
ствата към бизнеса 
със специален акцент 
върху иновативните и 
стартиращите компа-
нии, допълни преми-
ерът.

От правителстве-
ната пресслужба по-
сочиха, че Планът 
полага основите за 
зелена и цифрова 
трансформация на 
икономиката, като 
в него са засилени 
мерките по отноше-
ние на зеления пре-
ход, които вече със-
тавляват над 53% от 
общите предвидени 
разходи, и на диги-
тализацията, където 
ще бъдат насочени 
над 23% от средства-
та. Най-съществе-
ните подобрения на 
Плана в резултат на 
коментарите на ЕК и 
с оглед съответствие-
то му с изискванията 
на Регламент (ЕС) 
2021/241 са напра-
вени в компонентите 
„Нисковъглеродна 

икономика“ и „Транс-
портна свързаност“.

„Средствата, ко-
ито ще получим, са 
огромен шанс Бъл-
гария да трансфор-
мира икономиката 
и обществото си в 
модерно европейско 
общество“. Това за-
яви вицепремиерът 
по еврофондовете и 
министър на финан-
сите Асен Василев на 
брифинг в Министер-
ския съвет след засе-
данието на кабинета. 
Правителството е 
предвидило предва-
рително изпълнение 
на Плана, така че ра-
ботата по проектите 
може да започне още 
утре, защото част от 
необходимите ре-
форми вече са стар-
тирали, информира 
вицепремиерът Ва-
силев. По думите му 
в бюджета за тази го-
дина са предвидени 
4 млрд. лв. за стар-
тиране изпълнението 
на заложените в ПВУ 
проекти. 

През миналата 
седмица се е прове-
ло обществено об-
съждане във връзка с 
предстоящи промени 
в две наредби на Об-
щина Видин, съобщи-
ха от местната инсти-
туция. На 5 април в 
залата на Общинския 
съвет е представен 
Проектът за Наредба 
за определяне обема 
на животновъдната 
дейност и местата за 
отглеждане на сел-
скостопански живот-
ни на територията 
на Община Видин. 
Презентирана е също 
така информация 
във връзка с пред-
лаганите изменения 
и допълнения на На-
редба №1 за опазва-
не и поддържане на 
обществения ред в 
общината. Обсъжда-
нето е открил Свето-
слав Скорчев, замест-
ник-кмет „Устройство 

на територията и 
развитие на инфра-
структурата“. Той е 
пояснил, че то е част 
от процедурите за об-
ществени консулта-
ции, в съответствие 
с чл. 26 от Закона за 
нормативните актове, 
като двата проекта на 
нормативни докумен-
ти са били предвари-
телно публикувани на 
интернет страницата 
на Община Видин. 

Ландшафтен ар-
хитект Владимир Пе-
тков, младши експерт 
„Техническа инфра-
структура и благоус-
трояване” е запоз-
нал с подробности 
относно проекта на 
Наредба за опреде-
ляне обема на живо-
тновъдната дейност. 
Петков е обяснил, 
че промените, които 
трябва да се напра-
вят в действащата 
нормативна уредба са 

многобройни и важни, 
което налага приема-
нето на нова наредба, 
съответстваща на на-
ционалното законо-
дателство в областта 
на животновъдство-
то. Новата наредба 
привежда обема на 
животновъдната дей-
ност на територията 
на Община Видин в 
съответствие с чл. 
4а на Наредба № 44 
от 20.04.2006 г. за 
ветеринарномеди-
цинските изисквания 
към животновъдните 
обекти на министъ-
ра на земеделието и 
горите, обнародвана 
в бр. 6 на Държавен 
вестник от 22.01.2021 

г., както и регламен-
тира нейния обем в 
строителните грани-
ци на нежилищните 
райони на гр. Видин 
(промишлени и скла-
дови зони). Целта е 
да бъде постигната 
по-добра регламен-
тация по отношение 
на животновъдната 
дейност и местата за 
отглеждане на сел-
скостопански живот-
ни на територията 
на Община Видин, е 
подчертал арх. Пе-
тков.

Инж. Виолета Ге-
оргиева, гл. експерт 
„Екология, озеленя-
ване и биоразнообра-
зие”, е представила 

проекта на Наредба 
за изменение и до-
пълнение на Наред-
ба № 1 за опазване 
и поддържане на об-
ществения ред в Об-
щина Видин. Експерт-
ката е отбелязала, че 
това е продиктувано 
от необходимостта да 
бъде синхронизирана 
местната и национал-
на нормативна уред-
ба по отношение на 
изискванията и кон-
трола върху дървеси-
ната. За целта се ре-
гламентира забрана 
за ползването на те-
риторията на гр. Ви-
дин на дървесина за 

битово отопление с 
абсолютна влажност 
над 30% и/или обра-
ботвана с химикали и 
други вещества, след 
изгарянето на кои-
то се замърсява ат-
мосферният въздух. 
Чрез друго измене-
ние в Наредба №1 се 
постига съответствие 
със забранителните 
режими, въведени с 
приетата в края на 
миналата година от 
Общинския съвет На-
редба за организация 
на движението на те-
риторията на Община 
Видин. 
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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

Доставка и монтаж на PVC и алуминиева дограма 
по заявка на клиента с възможност за довършител-
ни работи. Доставка и монтаж на щори. Доставка и 

монтаж на блиндирани врати; тел.: 0894437264

Предлагаме на всички възможността да полу-
чават навсякъде по света пълното издание на 

вестник „НИЕ“ на електронната си поща.
Абонирайте се за електронното издание на вестник 

НИЕ и ще получавате вестник НИЕ на електронната си 
поща. Изпратете имейл или ни потърсете на телефон 

089586313, за да потвърдите желанието си да се абонира-
те и ние ще се свържем с вас.

ПРОДАВА 
ИМОТИ

Продавам трис-
таен панелен апар-
тамент, след ремонт, 
ет.1, в ж.к. Панония, 
тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

Продавам дву-
стаен тухлен апарта-

мент в ж.к. „Химик“ 
за 35 000 лева, тел.: 
0878 864 985, 0899 
864 954

Продавам ре-
монтиран тристаен 
тухлен апартамент с 
площ 104 кв. м в ж.к. 
„Бонония“, на ет. 5 
(непоследен) с таван-
ска стая (с тераса) и 
мазе ; тел.: 0878 864 

985, 0899 864 954
Продавам триста-

ен тухлен апартамент 
в ж.к. „Гео Милев“ – 
ремонтиран и обза-
веден; тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

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

Продавам дву-
стайни панелни апар-
таменти: в ж.к. „Хи-
мик“, ет. 3 и обзаведен 
в ж.к. „Петко Караве-
лов“, тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

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 самос-
тоятелна къща на 2 
етажа  х 80 кв. м и 
двор 564 кв. м, тел.: 
094/600 399, 0887 381 
855

Продавам чети-
ристаен апартамент 
– 126 кв. м с гараж 
в Калето, ет. 3, тел.: 
094/600 399, 0887 381 
855

Продавам ме-
зонет 170 кв. м – не-
довършен, на ет.3 
– 35 000 евро, тел.: 
094/600 399, 0887 381 
855

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

Продавам дву-
стаен тухлен апарта-
мент на ет. 2 с гараж 
в ж.к. „Плиска“. тел.: 
094/600 399, 0887 381 
855

Продавам във 
Видин къщи и апар-
таменти и парцели в 
Западна и Южна про-
мишлена зона; тел.: 
0888 622 789

Продавам масив-
на едноетажна къща, 
с жилищна площ око-
ло 75 кв. м, находя-
ща се в централната 
част на гр. Видин, с 
дворно място 375 кв. 
м; тел.: 0877 151 848, 
0876 808 296

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

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

Продавам дворно 
място 1200 кв. м, със 
стара къща и кладе-
нец, в гр. Дунавци; 
тел.: 0888 629 601

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

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

КУПУВА ИМОТИ 

Купувам обра-
ботваема земедел-
ска земя и дялове от 
ниви в община Ви-
дин, Брегово, Ново 
село, Грамада, Кула, 
Димово, Макреш, Ру-
жинци, Бойница. По-
мощ при изготвяне на 
документи. Безплат-
ни правни съвети. 
Заплащане веднага; 
тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

Купувам селски 
къщи в област Видин; 
тел.: 094/ 600 481, 
0899 823 840 

ДАВА ПОД НАЕМ 

Давам под наем 
офиси и магазини във 
Видин; тел.: 0888 622 
789

Давам под наем 
халета; тел.: 0888 677 
866

РАЗНИ 
ПРОДАЖБИ 

Продавам дър-
воделски машини – 
банциг, абрихт, дър-
воделски инвентар; 
тел.: 0882 096 555

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

Продавам банциг 
и борапарат; тел.: 
0884 850 159

РАЗНИ КУПУВА

Купувам пчелен 
мед от рапица и во-
сък; тел.: 0887 621 
540

РАБОТА

Търси се шофьор 
с кат. „C“ за четириос 
самосвал. Препоръ-
чително е да е с опит. 
За област Монтана и 
област Видин; тел. за 
връзка: 0898 594 794

Търся продавач 
на вестници; тел.: 
0879 168 048

УСЛУГИ 

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



8

 от стр. 1

 от стр. 1

бр. 14 понеделник -  неделя  11 - 17 април 2022 г.

Илиева и Борислава 
Борисова. 

В премиерната 
постановка участ-
ва целият актьорски 

състав на видинския 
театър, а директорът 
на културния инсти-
тут Дейвид Славчев 
е и режисьор на 
спектакъла. Пиеса-
та „Женско царство“ 
е поставяна и друг 
път, но сега погле-
дът е по-различен. 
Великолепната игра 
на актьорите пре-
дизвика много емо-
ции, смях и разми-
съл. От случващото 

селото вече имат съв-
сем нов облик, след 
като бяха почистени 
от самонастанилата 
се растителност и на-
трупаните с времето 
битови отпадъци. В 
близост до чешмите 
бяха монтирани и та-
бели, които ще указ-
ват на хората как да 
стигнат до тях.

Всъщност чешми-
те са една от основни-
те забележителности 

на село Флорентин – 
те са пет на брой, като 
в момента четири 
функционират. Пред-
седателят на читали-
щето в с. Флорентин 
Борислав Митрашков 
ни разказа за тях. За 
едната – „Турската 
чешма“, не се знае 
кога е построена, но 
е сред най-старите в 
района. Известна е 
обаче с лековитата 
си вода, която помага 
при очни болести. 

Първата чешма до 

гората води на-
чало от извор 
в местност-
та „Пъсунова 
урва“. Постро-
ена е от мест-
ни майстори 
с бригадир 
Димитър Ива-
нов Георгиев 
(Митика). Из-
дигната е през 
1960 г., както е 
изписано и на 
самата чешма. 
Някога водата се е 
използвала за пиене 

и поливане, тъй 
като в района е 
имало ниви и 
се отглеждало 
коноп, тютюн и 
памук, но в по-
следствие е за-
садена гора.

Ч е ш м а т а 
при „Бегу“ сега 
се намира в се-
лото, но някога 
на това място 
е имало ниви. 
Построена е 

от турски бег, който 
притежавал нивите. 
Подновявана е ня-
колко пъти през 
годините, като 
първоначално е 
имала няколко 
корита, тъй като 
се е използвала 
за водопой на 
животни, но в 
последствие е 
реконструирана 
в сегашния си 
вид. 

Тр ъ б о п р о -
вод от чешмата 
при „Бегу“ за-

хранва другата чешма 
– при „Попа“. И за нея 
не е известна година-

та на постро-
яване, но под 
сегашното си 
име е известна 
от края на 19 
век, когато поп 
Димитър зае-
ма мястото от 
турските ниви. 
Той е първи за-
селник и си из-
бира това мяс-
то за свой дом 
– именно пред 
чешмата има 

стара къща, домът на 
поп Димитър. 

„Женско царство“ на сцената 
на видинския театър

Доброволци почистиха четири чешми в село Флорентин

се на сцената ясно 
бе внушено послани-
ето, че независимо 

кой „държи“ властта 
– мъжете или жени-

те, тя трябва да бъде 
осмислена и овладя-
на, за да не унищожи 

ценностите у човека.
Актьорският със-

тав получи нестих-
ващи аплодисменти 
за своето представя-

не. Кошници с цветя 
бяха поднесени от 

Община Видин, от 
други културни ин-
ститути и почитатели 

на театъра. 
Дейвид Славчев 

благодари на публи-
ката и сподели, че 
той и колегите му 
преминават през ре-
дица трудности по 
време на подготов-
ката на спектакъла 
заради епидемична-

та ситуация, затова 
премиерата се отла-
га във времето, но 
предизвикателствата 
и усилията си заслу-
жават. „Мечтаехме 
да играем пред пъл-
на зала, ние работим 
заради вас и ви оби-
чаме“ - заяви той.

С л е д в а щ о т о 
представление на 
„Женско царство“ е 
на 28 април, от 19:00 
ч.


