Посещение на френския
посланик във Видин
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50 стотинки

„По кръсти“ в Ново село

И тази година в
Ново село спазиха
стародавния обичай
„По кръсти“, който е
уникален за населеното място. На Великден десетки жители и
гости на Ново село се
включиха в литийно
шествие, което премина покрай всички
оброчни кръстове в
землището на селото.
И тази година
празникът започна с
църковна служба в
храм „Успение Бого-


Над 2500 са сключените договори
за подмяна на отоплителни уреди
в домакинства в Община Видин

Над 2500 са
сключените
договори за подмяна на
отоплителни уреди
в домакинства в Община Видин. Това бе

съобщено на проведената на 28 април
пресконференция,
на която бе отчетен
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В Грамада ще ремонтират улици и ще почистват и укрепват
коритото на река Грамадска

Посланикът на
Франция
Нейно
Превъзходителство
Флоранс Робин бе
на посещение във
Видин на 27 април. Визитата на
френския дипломат
включваше срещи
със заместник-кмета на община Видин
Борислава
Борисова и областния
управител
Любен
Иванов. Посланик
Робин също така се
срещна с директора
на ГПЧЕ „Йордан

Радичков“ Любомир
Георгиев, както и с
учители по френски
от това училище и
от Професионална
гимназия по туризъм
„Михалаки Георгиев“, с които обсъди
възможностите за
обучение и обмен с
Франция.
Посрещайки
френската посланичка в Община
Видин, заместниккметът Борислава
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Представиха годишната програма за развитие на туризма
в община Видин през 2022 г.

Това са част от дейностите,
чието изпълнение е планирано в
бюджета на Общината за 2022 г

Над 330 хил. лв.
ще вложи през тази
година Община Грамада за ремонти на

„По кръсти“ в Ново село
Четете на стр. 8

15 оферти за строителен надзор при ремонта
на пътя Раброво – Периловец – Шишенци
Четете на стр. 6

Видинските полицаи са задържали
17 мъже за незаконна сеч в региона

Сред арестуваните има и чужденец – гражданин на Румъния
Четете на стр. 6

улици и тротоари в
общинския център. В
поименния списък за
капиталови разходи
за 2022 година, който
в началото на април
Общинският съвет утвърди с приемането
на бюджета на Общи-
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У т въ р ж д а в а н е
на община Видин
като разпознаваема
дестинация за целогодишен туризъм
– на изпълнението
на тази амбициозна цел е подчинена
програмата за развитие на туризма за
2022 г. в общината.
През миналата седмица на обществено обсъждане беше
представен проект
на програмата, част

от която е и списък
със събития, с помощта на които ще
се привлича интересът на българските
и чуждестранните
туристи – фестивали, събори, базари,
нестинарска вечер
и др.
По
отношение
на
предложената
за обсъждане Годишна програма за
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Над 2500 са сключените договори за подмяна на
отоплителни уреди в домакинства в Община Видин


от стр. 1

напредъкът по изпълнение на дейностите
в рамките на втория
етап на проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община
Видин“. Участие в
нея взеха Десислава
Тодорова,
заместник-кмет на Община
Видин по европейски
политики и инвестиции и инж. Румен Лилов, началник отдел
„Устройство на територията“ и ръководител на проекта.
В началото на
пресконференцията,
която се състоя в залата на Общинския
съвет, Десислава Тодорова съобщи добра новина за всички
видински граждани,
подали заявления за
подмяна на уредите
на дърва и въглища
в домакинствата им
с екологични отоплителни устройства в
рамките на втората
обявена покана. Зам.кметът припомни, че
кандидатствалите по
втората покана са повече, отколкото могат
да бъдат удовлетворени с финансовия
ресурс, останал след
първата покана. „В
тази връзка Община

Видин е в процес на
предварителни преговори с Управляващия
орган на ОП „Околна
среда“ за осигуряване на допълнителни
средства, с които да
подменим
старите
отоплителни
уреди
във всички домакинства, за които са подадени заявления по
втората покана и отговарят на условията
за кандидатстване“,
каза Тодорова, като
увери, че гражданите
ще бъдат своевременно информирани.
„Заедно с експерти от Общината присъствахме на среща
в Министерството на
околната среда и водите. На нея бе съобщено, че през програмен период 2021-2027
също се предвиждат
средства от европейските фондове за
подмяна на отопли-

телните средства на
дърва и въглища с
по-екологични. Така
че продължаваме да
полагаме усилия за
подобряването
на
качеството на атмосферния въздух, за да
бъдем ние и нашите
деца по-здрави, което
е и цел на приоритет
„Въздух“ на Програма
„Околна среда“ 20212027“, подчерта Тодорова. Тя допълни, че
по новата програма
ще бъде осигурен
финансов ресурс за
зелени мерки в градска среда, с цел намаляване на вторичното разпрашаване.
Ръководителят на
проекта инж. Румен
Лилов припомни, че
на 15 април 2021 г.
Община Видин обяви първа покана за
подаване на заявления от жителите, желаещи да подменят

използваните от тях
отоплителни
уреди
на дърва и въглища.
От получените общо
3379 заявления, след
административния
етап на оценка и направени проверки на
място в домакинствата, бяха одобрени
2865. От 8 до 19 ноември беше обявена

гражданите, които не
се явиха по график,
им бе дадена възможност да подпишат
своите договори в
срок до 1 юни. Към 19
април броят на сключените договори с
граждани, подали заявления по първата
покана, е 2535. Проведена е обществена

втора покана, като
902-ма заявители успешно преминаха административния етап
на оценка и предстои
да бъде направено
класиране на база
предварително обявените критерии.
Община
Видин
стартира и подписването на договори с
одобрените по първата покана, като за
целта беше обявен
график за периода 14
март – 4 април 2022
г., а в последствие на

поръчка от Община
Видин и предстои избор на изпълнител за
„Демонтаж, транспортиране и предаване
на стари отоплителни уреди на дърва/
въглища; доставка,
монтаж, въвеждане
в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни
отоплителни уреди за
битово отопление по
проект „Подобряване
на качеството на атмосферния въздух в
община Видин“, като

след това ще стартира и реалната подмяна.
“Сключилите
договори
граждани
ще бъдат предварително уведомявани
за ден и час, в който
ще бъде извършена
подмяната в съответното домакинство“,
каза инж. Лилов, като
уточни, че срокът за
приключване на реалната подмяна на
отоплителните уреди
е ноември 2023 г.
Инж. Лилов подчерта, че с реализиране на проекта се
постига намаляване
на емисиите на фини
прахови частици от
битовото отопление,
които са един от основните
източници
на замърсяване на
въздуха. Това ще допринесе не само за
създаване на по-добри условия за живот,
но и ще спомогне за
подобряване на здравето на жителите на
Общината.
Проект „Подобряване на качеството
на атмосферния въздух в Община Видин
е със срок за изпълнение от 15.08.2019 г.
до 15.05.2024 г. и е на
обща стойност 12 453
598,83 лв.

Видинските полицаи са задържали 17 мъже за незаконна сеч в региона
Сред задържаните има и чужденец – гражданин на Румъния

Видински полицаи са задържали
17 мъже на възраст
от 18 до 60 години
в рамките на акция
срещу незаконната
сеч в региона, съобщиха от Областната дирекция на
МВР във Видин. От
там подчертаха, че
това е следствие
от продължителна
оперативна
работа по разкриване и
документиране
на
престъпления,
извършвани в горския
фонд. В акцията са
участвали разслед-

ващи полицаи,
служители
на
РУ-Видин и ОДМВР-Видин, на
жандармерията
и Изпълнителна агенция по
горите.
С полицейска мярка за
срок до 24 часа
в ареста са приведени
десет
жители на с. Арчар, четирима
от с. Септемврийци,
жител на с. Доктор
Йосифово, жител на
гр. Лом и румънски
гражданин.

От пресцентъра
на ОДМВР – Видин
съобщиха, че полицейските действия
били предприети на
28 април в землище-

то на с. Мали Дреновец. Там, на черен
път
криминалисти
установили три товарни автомобила с
дърва без докумен-

ти, доказващи
законния
им
произход. Оперативна група
е
извършила
оглед на местопроизшествието, по случая
е
образувано
досъдебно производство
за
престъпление
по чл.235, ал.1
от Наказателния кодекс.
В условията на
неотложност
разследващите
предприели
претърсвания на частни

адреси и автомобили, ползвани от
лицата, за които са
събрани данни за
съпричастност към
незаконна сеч. Иззети били превозни
билети, документи,
парични суми, мобилни
телефони,
принтери и други
вещи и предмети,
имащи отношение
към разследването.
Продължава работата по доказване
и документиране на
престъпната
дейност на задържаните.
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Открити приемни за възможностите за финансиране от ЕСИФ
ще проведе ОИЦ-Видин в единадесетте общини от областта
Открити приемни
за възможностите за
финансиране от Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ЕСИФ) ще
проведе във всички
единадесет общини
на областта екипът на
Областен информационен център-Видин
(ОИЦ-Видин). Потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси
за актуалните и предстоящи възможности

за финансиране от
оперативните
програми, Програмата за
развитие на селските
райони, други източници за подкрепа от
ЕС, както и за новия
програмен период.
Всички
събития
ще се проведат на
открито, в центъра на
селищата, където ще
е разположен информационния щанд на
ОИЦ-Видин:
Чупрене – 9 май
2022 г., понеделник,

от 10,30 ч.;
Ружинци – 9 май
2022 г., понеделник,
от 13,00 ч;
Димово – 10 май
2022 г., вторник, от
10,30 ч.;
Белоградчик – 10
май 2022 г., вторник,
от 13,00 ч.;
Бойница – 11 май
2022 г., сряда, от
10,30 ч.;
Кула – 11 май 2022
г., сряда, от 13,00 ч.;
Брегово – 12 май
2022 г., четвъртък, от

10,30 ч.;
Ново село – 12
май 2022 г., четвъртък, от 13,00 ч.;
Макреш – 13 май
2022 г., петък, от
10,30 ч., пред сградата на читалището;
Грамада – 13 май
2022 г., петък, от
13,00 ч.;
Видин – 16 май
2022 г., понеделник,
от 10,30 ч., пред задния вход на сградата
на Община Видин
(откъм паркинга на

Красив фонтан в центъра на Покрайна зарадва
жителите на селото за Великденските празници
Красив фонтан в центъра на Покрайна зарадва жителите на селото за Великденските празници. Идеята
за новата придобивка е на
кмета Валентин Маринов.
Той подема инициатива
амортизирания вече стар
фонтан да бъде обновен и
да изглежда по различен
начин. За тази цел започва
събирането на средства.
Основен дарител е Соня
Елефтерова, като според
възможностите си помагат
и много милеещи за своето
село жители на Покрайна.
Обновяването приключва в навечерието на Възкресение Христово и новата

визия на съоръжението радва живеещите в едно от найголемите населени места на
Община Видин. Вечер фонтанът се осветява в различни цветове и представлява
красива гледка, на която се
любуват и местните хора, и
посетителите.
Кметът на Покрайна изказва специалните си благодарности към всички дарители и към майсторите,
допринесли с труда си за
хубавата придобивка. Новата атракция, с облагороденото пространство около
нея е още една стъпка към
подобряване на облика на
населеното място.

В Грамада ще ремонтират улици и ще почистват
и укрепват коритото на река Грамадска


от стр. 1

ната, са предвидени
средства за изпълнение на основен ремонт на пътна и тротоарна настилка на
ул. „Васил Друмев“,
ул. „Гаврил Генов“ и
ул. „Тошо Хаджийски“
в град Грамада.
Значителна сума
– над 530 хил. лв.,
е предвидена за извършване на аварийно-възстановителни
работи по почистване
и укрепване на речното корито на река
Грамадска. Средствата за тази цел са осигурени от държавния

бюджет.
В сферата на образованието Общината
отделя пари за подобряване на условията за осъществяване
на учебно-възпитателен процес в Средно
училище „Христо Ботев“ – гр. Грамада. В
реконструкцията на
отоплителната инсталация на учебното заведение и за подмяна
на дограма ще бъдат
вложени общо 15 хил.
лв. Над 35 хил. лв. са
заделени за извършване на проучвателни
и проектни дейности,
във връзка с осигуряване на проектна

готовност на Общината. Малко над 10
хил. лв. са заделени за изграждане на
видеонаблюдение в
кв. 87 на гр. Грамада и за придобиване
на сметосъбирачни
кофи. През тази година трябва да приключи и изработването
на проект на Общия
устройствен план на
Община Грамада, за
което също са предвидени средства.
Иначе, приетият
от ОбС – Грамада
общински бюджет за
2022 година е в размер на 3 956 611 лв.
Тази сума включва

приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2
667 536 лв. и приходи
за местни дейности,
възлизащи на общо 1
289 075 лв. Планираните за настоящата
година постъпления
от местни данъци са
в размер на малко
над 115 хил. лв., а заложените неданъчни
приходи (общински
такси, услуги, продажби и др.) са общо
малко над 290 000 лв.
Малко над 48 хил. лв.
са целевите средства
за зимно поддържане
и снегопочистване.

общината).
Откритите приемни ще са с времетраене час и половина.
Екипът на Областния информационен
център е подготвил

за посетителите на
приемните
информационни материали
за възможностите за
финансиране от европейските фондове.

От 9 май ще започне изплащането на майските пенсии
Редовното изплащане на пенсиите и
добавките към тях
за май т.г. започва
на 9 май (понеделник) и ще продължи
до 20 май (петък),
съобщиха от „Националния осигурителен институт“ (НОИ).
Едновременно с тях
отново ще бъдат направени и допълнителните плащания,
които не представляват пенсии или
добавки по осигурителното законодателство, но нормативно е установено
да се изплащат по
реда, предвиден за
пенсиите – т. нар.
„ковид добавка“ от
60 лв. и разликата
между общата сума
от пенсии и добавки през януари 2022
г. и общата сума от
пенсии и добавки от
декември 2021 г.
Изплащането на
пенсиите чрез пощенските станции
ще се извършва по
график, предварително обявен във
всяка една от тях.
Преводите на майските пенсии по
сметките на пенсионерите, които получават сумите по
банков път, ще бъ-

дат извършени на 9
май 2022 г., уточниха от НОИ.
От 3 май т.г. започва изплащането на еднократната
добавка от 75 лв. на
пенсионерите, които
отговарят на изискванията за завършен ваксинационен
курс през март 2022
г. Според данните, предоставени в
Националния осигурителен институт
(НОИ) от Министерството на здравеопазването, в това
плащане са включени общо 7099 пенсионери. От началото
на годината броят
на имащите право
на тази сума достигна 748 822 души.
Допълнителна сума
от 75 лв. се изплаща
еднократно на правоимащите
лица,
независимо от вида
и размера на пенсията им или от тяхната възраст. Тя не е
част от пенсионното
плащане. Платежните сметки в банките
и другите платежни
институции на правоимащите, които
получават пенсията
си по банков път, ще
бъдат заредени на 3
май.
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Посещение на френския посланик във Видин


от стр. 1

Борисова сподели, че
за общинското ръководство е чест, че посланикът на държава
като Франция е наш
гост. „Благодаря Ви,
че предприехте тази
визита, за да се запознаете с красивия ни
крайдунавски град“,
каза Борисова. След
това тя подари на г-жа
Робин букет цветя от
името на кмета на Община Видин д-р Цветан Ценков и картина
на видински художник,
която изобразява символа на нашия град средновековната крепост „Баба Вида“.
От своя страна
френският посланик
също връчи подаръци,
сред които и луксозният каталог „Сребро от
Лувъра. Съкровището
от Боскореале“.
По време на разговора заместник-кметът презентира накратко Общината, като
отбеляза, че Видин е
град с важно страте-

гическо местоположение и една от старите
столици на България
с множество културно-исторически забележителности. „Искам
да подчертая, че сред
основните приоритети в управленската
програма на кмета
д-р Цветан Ценков е
създаване на условия за икономически
растеж, чрез привличане на инвеститори
и откриване на повече
работни места. Затова
ние работим усилено
в това отношение и
сме убедени, че има
перспективи за развитие както в сферата на чуждестранните
инвестиции, така и в
сферата на туризма“ каза Борислава Борисова. Тя допълни, че
нашият град е с потенциал да се превърне
във важен транспортен и логистичен център, при наличието на
такъв инфраструктурен обект като втория
мост в българския
участък на река Дунав

при Видин-Калафат и
най-вече след започналото строителство
на новото скоростно
трасе на път Е79.
Борисова изрази
мнение, че за изграждане на дългосрочно
приятелство ключова
роля има културният
обмен. Тя сподели, че
през годината Община
Видин организира разнообразни фестивали,
сред които и международни. И на следващ
етап би могло да се
обсъди включването в
тях и на участници от
френската държава,
които да представят
своите народни традиции. Г-жа Флоранс
Робин прие с радост

това
предложение.
Тя подчерта, че в момента, когато Франция
председателства Съвета на ЕС, сред приоритетите е развитието
на културата.
Посланикът
се
поинтересува
дали
местната институция
се възползва от възможностите на европейските програми и
средства за развитие
на региона. В отговор
на това Борислава
Борисова я запозна с
едни от най-важните
проекти, които Общината изпълнява и
конкретно с възстановяването на Синагогата и превръщането
й в Културен център

на името на световноизвестния художник
Жул Паскин. По време на разговора бе
засегната и темата
„образование“,
като
бе коментирана европейската програма
„Еразъм+“, по която се
работи активно и при
нас в подкрепа на образователните институции, младите хора
и спорта; обърнато бе
внимание и на социалната политика, която
провежда Общината.
Нейно Превъзходителство заяви, че
срещи като тази са
много полезни и за
двата народа, защото
и България, и Франция
са част от голямото европейско семейство.
Г-жа Робин благодари
за топлото посрещане и изрази добрите
си впечатления от визията на нашия град,
от красивите и добре
поддържани паркове и
сградите с интересна
архитектура.
„Ние
оценяваме
високо Вашето посе-

щение и се надяваме,
че ще съдействате
за установяване на
ползотворно
партньорство, за обмен на
повече туристи между
двете държави и повече посещения в нашия
регион, който наистина се гордее със своите забележителности,
богато културно наследство, плодородна
земя и гостоприемни
хора“ – каза в заключение заместник-кметът на Община Видин.
По-рано през деня
посланик Робин се е
срещнала и с областния управител на Видин Лбен Иванов, съобщиха от Областната
управа.
Видинският
губернатор е запознал Нейно Превъзходителство със своите
приоритети, свързани
с развитие на туризма, преодоляване на
демографската криза,
създаване на условия
за реиндустриализация и завръщане на
младите хора в областта.

Във Видин се проведе среща-дискусия за
проблемите пред здравеопазването в региона
Инициативата за
разкриване на кабинети за социално-здравни консултации в населени места в община
Видин представи заместник-кметът
Борислава Борисова по
време на проведената
през миналата седмица среща-дискусия
„Здравето е безценно.
Технологии, превенция и достъпност до
медицинска помощ в
Северозападна България“. Форумът се
състоя в залата за
изяви на Регионална
библиотека „Михалаки Георгиев“. Участие
в него взеха също и
здравни специалисти,
както и представители
на институции и неправителствени организации от региона.
Създаването
на
кабинетите за социално-здравни консултации е само малка част
от усилията, които полага Община Видин,

за да се създават условия и се подпомага
развитието на здравеопазването, заяви
зам.-кметът Борисова.
„Предстои в най-скоро
време Община Видин
да изпълни ангажимента, който кметът
д-р Цветан Ценков пое
още по време на предизборната си кампания към жителите на
Общината – разкриване на социално-здравни
консултантски
кабинети, като стартираме с 16 населени
места. Целта е хората
да имат достъп до информация от социалната сфера, която да
им дава възможност
да се възползват от
предоставените социални услуги. Знаем, че
за хората от отдалечените населени места
достъпът до медицинска помощ е труден и
това наложи да намерим начин, за да улесним разрешаването

на този проблем“, каза
Борисова. Тя поясни,
че в кабинетите жителите на населените
места ще получават
услуги като измерване
на кръвно налягане и
на кръвна захар; поставяне на инжекции
по лекарско предписание; поставяне и сменяне на превръзка и
насочване към лекари
специалисти.
Предстои ремонтиране на
помещения в съответните кметства, където
да се извършват тези
услуги, като за целта
в бюджет 2022 г. са
заложени средства в
размер на 260 000 лв.,
каза заместник-кметът.
„Тази
инициатива ще е пилотна за
Община Видин и ако
тя докаже своята
ефективност, догодина ще я надградим.
Община Видин ще
продължи да полага
усилия, в рамките на

своите възможности,
за да съдейства за
улесняване
достъпа до здравни услуги
и за осигуряване на
по-качествено здравеопазване, като си
сътрудничи и с всички
отговорни институции
и организации в тази
сфера“, заяви Борислава Борисова.
Тя припомни още,
че за пръв път в тазгодишния бюджет са
предвидени средства
за изплащане стипендии на студенти
от Видин, които желаят да се обучават
в здравните специалности, които Русенски
университет
„Ангел
Кънчев“ предлага. Условие за получаване
на тази подкрепа ще е
младите хора да поемат ангажимент да карат практиката си във
видинската болница и
след дипломирането
си да подпишат договор и да работят в

лечебното заведение
за определен срок.
Освен това още от началото на пандемията
преди две години Общината
предоставя
жилища на лекари от
други части на страната, които идват да работят в МБАЛ „Света
Петка“.
По време на дискусията беше засегнат и
въпросът за важната
роля на спорта за подоброто физическо и
психическо здраве на
децата и подрастващите. В тази връзка
Борислава Борисова
отбеляза, че във Видин има достатъчно
спортни клубове, които предлагат възможности за практикуване
на различни спортове.
Усилията на Общината са насочени към
подобряване на материалната база. За
тази цел всяка година
от общинския бюджет
се отделят средства

за подобряване състоянието на Спортна
зала
„Фестивална“.
Преди две години проект на Общината за
реновиране на закритата лекоатлетическа
писта беше одобрен,
но така и не получи
финансиране, поради невъзможност на
Министерството
на
младежта и спорта да
предостави необходимите средства, затова
сега е подаден нов
проект, обясни също
така зам.-кметът.
На срещата бяха
обсъдени още редица
теми като достъпа до
дентална помощ и до
първична доболнична
помощ за жителите на
по-малките населени
места,
трудностите
пред профилактиката
на здравето, навлизането на новите технологии в здравеопазването и др.
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Представиха годишната програма за развитие на туризма в община Видин през 2022 г.


от стр. 1

развитието на туризма за 2022 г., заместник-кметът Борислава Борисова, която
представи
проекта,
подчерта, че целта е
превръщането на региона в целогодишна
дестинация с различни по вид туристически предложения, богато разнообразие от
културни събития, съчетани с историческо
наследство и красива
природа.
Борисова
уточни, че за популяризирането на дестинацията се залага на
публикации в специализирани списания и
сайтове, заснемане на
клипове, показващи
характерните особености на нашия край,
участия в различни
форуми; изготвяне на
рекламни тематични
каталози и календари.
Предвидено е и вече
се изработват нови
информационни табла, които ще се поставят пред музейните
обекти и на пристани-

щето. Ще се организират фестивали и в
по-малките населени
места, съвместно с читалищата, за да бъдат
показани съхранените
традиции и в същото
време да се предложи
селски, кулинарен и
екотуризъм.
Една от конкретните цели, която програмата за развитие на
туризма си поставя, е
осигуряване на положителни и запомнящи
се изживявания на
посетителите и туристите във всички измерения на контакта
им с природата, културата и местното население. В тази връзка
се разчита на богатия
културен
календар
на Община Видин.
Важна част в него заемат
фестивалите,
които са с различна
насоченост и предназначени за широк
кръг публика. Те ще
се проведат в периода април – октомври.
Освен тях са планирани и други събития
като базари, фолклор-

ни събори, винарски
форум. Предстои и
представяне на нови
и атрактивни изложби
и тематични събития
в музейните обекти
във Видин – „Кръстата казарма“, средновековен замък „Баба
Вида“, музей „Конака“.
Община
Видин
възлага големи надежди на реставрацията на Синагогата
и превръщането й в
Културен център „Жул
Паскин“, става ясно
от програмата за развитие на туризма. В
нея се посочва, че във
връзка с откриването на новия Културен
център, което, ако бъдат спазени сроковете
за изпълнение на проекта, трябва да е факт
до края на тази година,
ще се организира специално събитие, с цел
представяне на новия
обект. Същевременно
след реставрацията
на Синагогата емблематичната сграда
ще предлага и многофункционална сграда,
която ще може да се

използва за конгреси,
което е предпоставка
за развитие на конгресен туризъм.
Към програмата е
приложен и списък със
събития с туристическа насоченост. През
юни са планирани редица мероприятия –
Фестивал на уличните
изкуства; изложба в
замъка „Баба Вида“;
Младежкият фестивал Summer Vibes;
празник за отбелязване на международния
ден на река Дунав;
Фолклорният фестивал „Дунав и Тимок ни
свързват“ – с. Капитановци; Фолклорният
събор „Хоп троп на хорото“ – с. Иново.
През юли ни очакват още два фестивала. След кратко
прекъсване,
което
пандемията наложи,
през тази година се
планира възобновяването на станалия
традиционен Младежки фестивал на изкуствата The bridge. За
същия месец е планиран и друг фестивал,

също утвърдил се
като част от културния
календар – „Дунавски
вълни“.
Горещият август
ще дойде с не помалко гореща фестивална програма,
включваща Средновековният фестивал
„Бъдинь“; Фестивала
на народната носия
„От раклата на баба“
в село Кутово; Международният фестивал „Дунавци пее и
танцува“; Фолклорния
фестивал „Нашенци
от старо време“ в село
Покрайна. В края на
август ще бъде дадено и началото на традиционния видински
панаир, който ще обхване и първите дни
на септември. Самият
септември също ще
бъде месец, изпълнен
с интересни събития.
Видин отново ще е
домакин на Международния фолклорен
фестивал „Синия Дунав“.
Европейските
дни на наследството
ще бъдат отбелязани
с провеждането на

„Дни на занаятите“ и
нестинарска
вечер.
През септември ще се
проведат и две събития, свързани с река
Дунав – в село Кошава ще се проведе
Фестивалът „Вино и
риба“, а Туристическо
дружество „Бонония“
планира воден поход
Кошава – Видин.
За октомври е
предвидено организиране на винен форум
за
популяризиране
на местните винарни.
Есенен
фермерски
базар пък ще представи
продукцията
на производители от
региона. Инфотур за
туроператори,
журналисти и блогъри е
основното
събитие,
предвидено за декември – поводът ще е
откриването на новия
Културен център „Жул
Паскин“. Финалът на
календара на туристическите събития през
2022 г. ще бъде поставен с традиционния
Фолклорен събор „Бъдник“.

Обществено обсъждане на важни за Община Видин проекти на стратегически документи

Обществено обсъждане на проекти
на няколко стратегически документа на
Община Видин беше
проведено през миналата седмица. На
събитието, което се
проведе в залата на
Общинския
съвет,
присъстваха заместник-кметът по хуманитарни дейности и
социална политика
на Видин Борислава
Борисова, експерти
от общинската администрация, представители на общински
предприятия, читалища, на Регионалната
библиотека „Михалаки Георгиев“, на заинтересовани институции и медии.
Предмет на обсъждането бяха проектите на Общинска
стратегия за личностно развитие на децата и учениците в
Oбщина Видин (20222024 г.), част от която
е и Годишният план

на дейностите за подкрепа за личностно
развитие на децата и
учениците за 2022 г.;
на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г.; както
и на Годишна програма за развитието на
туризма на територията на Община Видин
за 2022 г.
Борислава Борисова запозна накратко присъстващите с
проектите. Относно
Стратегията за личностно развитие тя
обясни каква е същността на документа, който съдържа
анализ и оценка на
ресурсите за осигуряване на подкрепа за
личностно развитие
на децата и учениците в Община Видин; 5
стратегически цели;
мерки и дейности за
изпълнение. Подкрепата е обща и допълнителна, като е
насочена към развиване на потенциала

на всяко дете или
ученик и се осигурява
от детските градини,
училищата и центровете за подкрепа
- това са Центърът
за кариерно ориентиране и консултиране
и Градското ученическо общежитие във
Видин.
Заместник-кметът представи и Годишния план на дейностите за подкрепа,
който е изключително
разнообразен и богат. Изявите включват
концерти, тържества,
състезания, изложби,
на които ще бъдат
показани индивидуалните и/или групови
постижения, способностите на учениците и постигнатите от
тях творчески резултати. Като по-важни
з а м е с т н и к - к м ет ъ т
посочи дейностите,
включени в културния
и спортен календар,
като утвърдения вече
традиционен
мла-

дежки фестивал „Вида-арт“; Общинската
програма за развитие
на доброволчеството, която има три
подпрограми: за доброволчество; „Лятна
занималня за малки
и големи“ и „Платен
стаж“; участия на
самодейните детски
състави от читалищата на територията
на Община Видин, на
спортните клубове и
др. „Държа да подчертая, че училищните изяви са подробно
описани в Годишния
план и са в сферата
на науката, информационните технологии, дигиталния свят,
природните науки и
екологията, свързани са със спортни
дейности, театрални
студиа, смарт клубове, уеб дизайн и др.“
- каза Борисова. Тя
допълни, че преди
внасянето на Годишния план за обсъждане в Общинския

съвет, той се съгласува с Регионалното
управление на образованието.
Във връзка с Общинската програма
за закрила на детето,
Борислава Борисова отбеляза какви са
очакваните резултати
от прилагането й през
2022 г.: пълноправно
и пълноценно взаимодействие и сътрудничество на всички
участници – деца,
ученици, родители,
институции, организации, специалисти
и др., като се създава
подходяща физическа, психологическа
и социална среда
за социализация и
развитие на децата;
постигнато
пълноправно и пълноценно взаимодействие
и сътрудничество на
всички участници в
процеса, който се отнася до дейностите
за закрила на детето експерти, педагогиче-

ски специалисти, магистрати, инспектори
от органите на МВР,
социални работници,
дейци на културата
и изкуството, родители и др.; осигуряване
на пълноценна подкрепа за развитие на
децата от страна на
държавните и местни
органи и структури и
неправителствения
сектор.
Представен беше
и проект на годишна
програма за развитие
на туризма в община
Видин (виж материала горе)
Всички обсъдени
стратегически документи се приемат с
решение на Общинския съвет. Проектите на документите
са публикувани на
интернет страницата на Община Видин
в раздел „Общински
съвет“,
подраздел
„Проекти на нормативни актове“.
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Петдесетгодишните чинари в центъра на Монтана остават
Ремонтът на площад „Жеравица“ в града започна

Започна ремонтът
на първите 2,2 декара
настилка на площад
„Жеравица“ в Монтана. Общата му площ
е 35 декара, като
близо половината от
тях са зелени площи.
Първоначално
ще бъдат подменени
плочките на прохода
от ул. „Цар Борис ІІІ“
до бул. „Климент Охридски“. Това включва и кратката алея
пред Младежкия дом.
По-голямата си част
проходът е в зелен
коридор, образуван
от чинарите от двете
му страни. Те са засадени в началото на

80-те години на миналия век и са били
над
десетгодишни,
когато са пренесени
в градската среда.
Дърветата в централната част на Монтана

ще бъдат запазени, с
изключение на туите,
които ограждат централния фонтан. Те
ще бъдат подменени
с други дървесни видове.
В следващия етап
ще бъде ремонтирана знаковата за
площада композиция
„Чипровски
килим“.
Тя ще бъде наново
изпълнена от гранитни и бетонни плочи.
Проектът за обновяване на площад „Жеравица“ предвижда и
реконструкция на централния фонтан. Той

ще бъде с вътрешно
осветление, а най-високият воден стълб е
проектиран на 7 метра. Около фонтана
ще бъдат обособени
зони за отдих. В парковата зона около
площад „Жеравица“
ще има нова осветителна система със
180 тела.
При откриването
на строителния обект
в началото на миналата седмица кметът
на Монтана Златко
Живков призова хората да проявят разбиране и търпение,

докато
продължи
строителството.
То
ще бъде разделено
на 7 етапа в различните зони на центъра.
Ще се направи всичко възможно да не се
ограничава напълно
движението,
увери
Живков.
Кметът на Монтана разчита актуализацията на държавния бюджет да даде
възможност на общините да изпълнят

строителните си програми в сроковете,
които имат, въпреки
покачването на цените на строителните
материали. „Имаме
амбицията да приключим реконструкцията на площад
„Жеравица“ до края
на годината, но това в
никакъв случай няма
да е за сметка на качеството“, каза още
Живков.

Митничари на Дунав
мост 2 откриха 450 кутии цигари в консерви
за кучешка храна

15 оферти за строителен надзор при ремонта
на пътя Раброво – Периловец – Шишенци
Отворени са ценовите оферти на
кандидатите в двете
обществени поръчки
за избор на изпълнители на строителния
надзор при основния ремонт на близо
200 км третокласни
пътища. Те включват 11 пътни отсечки
в областите Видин,
Варна, Бургас, Стара Загора, Хасково
и Смолян. Сред тях
са участъци, предложени от граждани
за включване в ремонтната програма
на Агенция „Пътна
инфраструктура“ за
2022 г., като Дюлинския проход, пътя
Росен - Веселие Ясна поляна и пътя
Маринка - Визица в
област Бургас,. както
и пътя Раброво - Периловци - Шишенци
в област Видин.
15 са подадените

оферти за изпълнение на строителния
надзор при основния
ремонт на 11.841 км
от път III-121 Раброво – Периловец –
Шишенци, който е
най-кратката пътна
връзка на населените места в общините
Видин и Кула в област Видин. Офертите на участниците
варират от малко
под 200 000 лв. до
над 700 000 лв.
От Агенция „Пътна инфраструктура“
подчертаха, че в
обявените
тръжни
процедури са завишени изискванията
към изпълнителите
на основния ремонт
и на строителния
надзор както по време на строителните
дейности, така и в
гаранционния период след това. Целта
е да се гарантира

качествено изпълнение на строително-монтажните работи. Предвидено е
ново задължение на
строителния надзор
да разполага с акредитирана строителна лаборатория,
различна от тази,
която ще използва
строителят.
Целта
е консултантът да
извършва
задължителни собствени
проби, изпитвания и
контролни проверки
по време на изпълнението и приемането на строителните
дейности.
Предвиден е и
двойно по-дълъг гаранционен срок на
пътните работи – 6
години, вместо досегашните 3 години.
При
установяване
на технически грешки и несъответствия
в сертификат за из-

вършени СМР, одобрен от надзора и
предаден за окончателно одобрение
и разплащане на
възложителя,
ще
може да се налагат
санкции и на строителния надзор. На
строителния
надзор допълнително е
вменено да съгласува и контролира
временната организация на движение
с оглед повишаване
на безопасността по
време на строителството.
За
същинския
ремонт на всички 11
пътни отсечки има
изготвени технически проекти. В момента се провеждат
обществени поръчки
за избор на изпълнители на строителномонтажните работи,
напомниха от АПИ.

Митнически служители са открили
8100 къса (450 кутии) цигари в консервни кутии с етикети на храна за
домашни любимци.
От Агенция „Митници“ съобщиха, че
хитро скритата контрабанда е открита,
когато
митничари
спират за проверка
в района на ГКПП
Дунав мост – Видин
микробус с българска регистрация, пътуващ за Германия.
Водачът на превозното
средство
– български гражданин, е заявил, че не
пренася акцизни или
забранени стоки. В
хода на контролните действия митническите служители
откриват в микробуса 5 кашона със запечатани консервни

кутии с храна за кучета и установяват,
че тяхното тегло
не съответства на
съдържанието според етикетите. При
отварянето им се
оказва, че всичките
45 консервни кутии
съдържат цигари от
популярна
марка,
облепени с валиден
български акцизен
бандерол. Шофьорът е обяснил, че тютюневите изделия са
негови и ги пренася
за свои приятели в
Германия.
Иззети са общо
8100 къса (450 кутии) цигари, превозвани в нарушение
на акцизното законодателство. По
случая е съставен
акт за установеното
а д м и н и с т р ат и в н о
нарушение.

7
ж.к. „Гео Милев“; тел:

126 кв. м, с гараж;

Милев“, ет. 4, и ж.к.

лева; тел.: 0897 942

ПРОДАВА

094/600 399, 0887 381

тел.:

438

ИМОТИ

„Бонония“, ет. 1; тел:

855

0887 381 855

Продавам

094/600

399,

Продавам

Продавам самос-

воделски машини –

тоятелни къщи в ж.к.

банциг, абрихт, дър-

Продавам/Заме-

„Христо Ботев“ и в кв.

воделски

ням парцел, 521 кв.

„Акджамия“ (с голям

тел.: 0882 096 555

094/600 399, 0887 381

ху-

Продавам триста-

трис-

бав тристаен тухлен

ен тухлен апартамент

таен панелен апар-

апартамент с гледка

на ет. 4 и двустаен

тамент, след ремонт,

към Дунав, ремонти-

тухлен

апартамент

м, ж.к. “Крум Бъчва-

двор); тел: 094/600

ет.1, в ж.к. „Панония“;

ран и обзаведен; тел.:

в ж. к. “Бенковски” с

ров”, без посредник;

399, 0887 381 855

тел.: 0878 864 985,

0878 864 985, 0899

гледка към крепост-

тел.: 0876 099 585

0899 864 954

864 954

та “Баба Вида”, ет. 3;

Продавам

Продавам

дву-

Продавам

чети-

стаен апартамент с

ристаен

апартамент

разширение на ет. 3 в

кв. „Калето“ на ет. 3,

855

Продавам изгодно

0899 864 954

гарсониера в ж.к. “Хи-

ен тухлен апартамент

Дружеството предлага:
- Трудов договор и заплащане, обвързано с постигнатите резултати, опит и квалификация.
Необходимо е да изпратите автобиография на имейл activinvest.vidin@gmail
или се свържете с нас на +359 893 502 430

Издател:

тел.: 0886 109 417
Продавам банциг
и

0893 269 304

борапарат;

тел.:

0884 850 159
КУПУВА ИМОТИ
РАЗНИ КУПУВА

Продавам триста-

094/600 399, 0887 381

в ж.к. „Гео Милев“ –

ботваема

855

ремонтиран и обза-

ска земя и дялове от

мед от рапица и во-

веден; тел.: 0878 864

ниви в община Ви-

сък; тел.: 0887 621

985, 0899 864 954

дин, Брегово, Ново

540

Продавам

Купувам

обраКупувам

земедел-

пчелен

дву-

село, Грамада, Кула,

то окръжие, на ет. 3;

стаен панелен апар-

Димово, Макреш, Ру-

тел.: 0878 864 985,

тамент в ж.к. „Химик“,

жинци, Бойница. По-

0899 864 954

ет. 3; тел: 094/600

мощ при изготвяне на

Търси се шофьор

399, 0887 381 855

документи. Безплат-

с кат. „C“ за четириос

ни

Продавам

във

Видин къщи и апар-

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

машина, цена 520 лв.;

на, 900 кв. м; тел.:

0888 259 935

в района на Военно-

Търсят се следните специалисти:
- Багерист
- Работници покриви
- Работници вътрешни и външни настилки
- Кофражисти
- Специалисти ВиК
- Шпакловчици
- Заварчици
- Общи работници

място в село Покрай-

Продавам/Заменям немска перална

ен тухлен апартамент

ен тухлен апартамент

търси да назначи строителни
работници за различни обекти.

тухлена

инвентар;

тко Каравелов“; тел:

Продавам двуста-

Актив Инвест Груп ЕООД

голяма

мик”, 50 кв. м; тел.:

85 кв.м в ж.к. „Пе-

Скеле под наем
+359 893 502 430

Продавам дворно

тел.; 0878 864 985,
Продавам двуста-

дър-

РАБОТА

съвети.

самосвал. Препоръ-

таменти и парцели в

място 1200 кв. м, със

Заплащане веднага;

чително е да е с опит.

Западна и Южна про-

стара къща и кладе-

тел.: 0878 864 985,

За област Монтана и

мишлена зона; тел.:

нец, в гр. Дунавци;

0899 864 954

област Видин; тел. за

0888 622 789

тел.: 0888 629 601

Продавам панел-

Продавам дворно

Продавам

Купувам

Търся

продавач

къщи в област Видин;
тел.: 094/ 600 481,

на

0899 823 840

0879 168 048

„Панония“, ет. 4 и дву-

цена 4500 лв.; тел.:

стаен панелен в ж.к.

0898 803 419

Каравелов“;

връзка: 0898 594 794

къща

в

„Петко

селски

Новоселци,

на гарсониера в ж.к.

село

правни

Продавам

дву-

вестници;

ДАВА ПОД НАЕМ

УСЛУГИ

тел.:

тел.: 0878 864 985,

стаен тухлен апар-

0899 864 954

тамент в ж.к. „Химик“

Давам под наем

Уроци по англий-

Продавам масив-

за 35 000 лева; тел.:

офиси и магазини във

ски език от частен

на едноетажна къща,

0878 864 985, 0899

Видин; тел.: 0888 622

учител; тел.: 0896 294

с жилищна площ око-

864 954

789

434

ло 75 кв. м, находя-

Продавам

зе-

Давам под наем

Ремонт и продаж-

в

халета; тел.: 0888 677

ба на хладилници и

866

фризери; тел.: 0878

ща се в централната

меделска

част на гр. Видин, с

землището на село

дворно място 375 кв.

Раброво, 7.5 дка, тре-

м; тел.: 0877 151 848,

та категория, обра-

0876 808 296

РАЗНИ

ботваема, цена 1000

ПРОДАЖБИ

Продавам

трис-

тайни панелни апартаменти в ж.к. „Гео

„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

земя

236 392, Пепи

Предлагаме на всички възможността да получават 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 абонирате и ние ще се свържем с вас.
Доставка и монтаж на PVC и алуминиева дограма
по заявка на клиента с възможност за довършителни работи. Доставка и монтаж на щори. Доставка и
монтаж на блиндирани врати; тел.: 0894437264

ИздаНИЕто не носи отговорност за достоверността на подадените за публикуване обяви
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от стр. 1

родично“. След нея на
мегдана, под звуците
на Балейската духова
музика, се изви хоро.
По традиция начело
на шествието крачеха
младежи с хоругви,
след които вървяха
домакините и гостите.
В шествието се включиха кметът на община Ново село Георги
Стоенелов, общински

съветници, представители на Народно
читалище „Земеделец
– 1874 г.“, много жители на селото, както и
десетки млади хора,
голяма част от тях дошли за празниците.
При първите оброчни кръстове, известни като великденски,
духовници

отслужиха водосвет
за здраве. На поляната край кръстовете
участниците в ритуала се хванаха за
ръце и изиграха хора.
Както повелява традицията, шествието
завърши при последния оброчен кръст от
обиколката, намиращ
се пред детската градина в Ново село, където също бе извършен водосвет.
Ето какво се разказва за уникалния

8

неделя 2 - 8 май 2022 г.

„По кръсти“ в Ново село

обичай на интернет
страницата на новоселското читалище:
„Обичаят „По кръсти”
съществува по всяка
вероятност от създаването на селището
преди повече от 500
години. Някога хората
са очертавали границите на селото и землището си с дървета,
а по-късно до тях са

поставяни
оброчни
кръстове. Ето защо в
спомените на новоселяни до оброчните
кръстове е имало вековни брястове или
други дървета. Великденската неделя според вярванията е времето, когато небето се
отваря и става среща
на живите и умрелите.

Затова след църковната служба тръгва
шествие, начело със
свещеника, следвано
от младежи, носещи
хоругви, а след тях
от цялото население,
което желае да участва в празника, като се
пеели
великденски
песни. На оброчните
кръстове до местността „Брег водънички” се
играят народни хора,
а близките на починалите през годината
раздавали пърашки

(боядисани яйца)
и козунак, а на музикантите се давали и кърпи. След
това
шествието
обикаляло всички
оброчни кръстове
от изток на запад,
като по спомени на
възрастните хора
свещеникът е бил
на кон. Стигало се
чак до края на земкръсти” и днес се
практикува на втория ден от Великден. Той започва
след
утринната
черковна служба,
когато цялото население, предвождано от църковния служител и
хоругвите, излиза
на шествие, обикалящо оброчните

На поляната духова
музика засвирва хоро.
Хорàта продължават
около един час и в
началото са прави и
по-бавни. На тях раздават за починалите
близки през годината
тези, които не са успели по един или друг
повод да го направят
на
великденското
хоро първия ден. Те

пи, престилка и др.,
в зависимост от това
дали умрелият е мъж
или жена, млад или
стар. После родственикът хвърля монета
на земята и се хваща
в края на хорото. Чак
когато свършат поменалните хора, започват веселите бързи
хора, характерни за
Видинския край. Праз-

кръстове в селото.
Участниците носят
цветя. Жените пеят
великденски песни
– „Кръсти носи мил
брайно, еле, меле”,
„Игръйтъ,
пейтъ,
дъокье” и др. Шествието спира до
първия запазен оброчен кръст извън
селото, където се
отслужва водосвет.

даряват музикантите
с пърашки (боядисани яйца), козунак,
сладки и хавлиени
кърпи. „Пускането на
хорото” става от роднина, който не живее
под един покрив с умрелия. Когато засвири
музиката, човек от семейството дарява водещия хорото с кърпа,
шалче, потник, чора-

никът завършва с хорото „Шира”. От 2010
година се утвърди
традицията водосвет
да се служи на два
от осемте оброчни
кръста – в землището
на „Брег водънички“ и
при кръста до детската градина“.
Снимки: Милена
Борисова,
„Фейсбук“

лището в местността „Зелена”, което
отстои на 9-10 км
южно от р. Дунав.
Накрая хоругвите
се потапяли в Дунава и се занасяли в
черквата. Този обичай не е прекъсван
дори през периода
1944-1989 година.
Обичаят
„По

