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Еднофамилни къщи в 50-те големи 
общини ще се санират с евросредства

Четете на стр. 2

Предстои въвеждането на мерки за енергийна 
ефективност в сградата на Община Видин

Четете на стр. 2

Проектират нови сондажи на три находища 
на минерална вода във Видинска община
Кметът д-р Ценков: Това ще даде огромен шанс Видин да се 

върне на картата на балнеолечебните центрове

Благотворителна акция за 
ремонт на жилището на 

момиче от Видин, израснало 
в приемно семейство 

Майски празници 
в село Дреновец

Изписаха „Видин“ в 
зелената площ пред 

Художествената галерия

Първа реална 
стъпка към връщане-
то на Видин на карта-
та на балнеолечбните 
центрове в България 
бе направена на 3 
май. Това стана с под-
писването на договор 
за изготвяне на проек-
ти за нови водовзем-
ни съоръжения (сон-
дажи) на минерални 
води в три находища 

С много музика 
и добро настроение 
премина традицион-
ният събор на село 
Дреновец. Първият 
ден от майските праз-
ници на културата и 
съборите в село Дре-
новец протече при 
отлична организация, 
благодарение на кме-
та на община Ружин-

ци Александър Алек-
сандров и кмета на 
село Дреновец Надя 
Иванова. От 17.00 
часа на площада жи-
телите и гостите на 
Дреновец изживяха 
90 забавни минути с 
Annie ARTANES и цир-
ково шоу-фокуси, фо-
куси с живи животни 
(заек, гълъби)илюзии, 
жонгльорство, балон 

Името на нашия 
град – „Видин“, бе 
изписано в  зелена-
та площ пред Худо-
жествена галерия 
„Никола Петров“. 
Надписът е офор-

мен с мулч, оцветен 
в жълто и червено и 
поставен върху спе-
циална подложка, 
която не позволява 

Призив за даре-
ния и доброволци, 
които да помогнат с 
труда си за ремон-
тирането на апар-
тамента на младо 
момиче от Видин, 
отгледано в прием-
но семейство, от-
прави във „Фейсбук“ 
Лео Кадели. Създа-

дената от него плат-
форма „Приятели, 
ПОМАГАЙТЕ – Лео 
Кадели“ досега е 
реализирала реди-
ца благотворителни 
кампании в цялата 
страна, една от ко-
ито е в помощ на 

Ирена Гъркова, директор на 
СУ „Цар Симеон Велики“:

Стремежът ни е, опирайки се 
на традициите, да водим на-
шите ученици към бъдещето

„НИЕ“: Г-жо 
Гъркова, разкаже-
те малко повече 
за програмата, с 
която отбеляз-
вате 140-годиш-
нината на Средно 
училище „Цар Си-

меон Велики“?
Ирена Гърко-

ва: Опитахме се да 
направим програ-
ма, която да бъде 
ориентирана към 
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Предстои въвеждането на мерки за енергийна 
ефективност в сградата на Община Видин

Еднофамилни къщи в 50-те големи общини ще се санират с евросредства

Предстои да за-
почне ремонтът на 
административната 
сграда на Община 
Видин. В тази връзка 
през миналата сед-
мица кметът д-р Цве-
тан Ценков и Златко 
Марков, упълномо-
щен представител на 
фирмата изпълнител 
„Алди комерс Груп“ 
ЕООД, подписаха 
договор с предмет 
„Изпълнение на ин-
женеринг (проекти-
ране, строителство и 
авторски надзор) за 
въвеждане на мерки 
за ЕЕ в администра-
тивната сграда на 
Община Видин“. На 
събитието присъства-
ха Светослав Скор-
чев, заместник-кмет 
по устройство на те-
риторията и развитие 

на инфраструктура-
та и ръководител на 
проекта и арх. Георги 
Чобански от фирмата 
изпълнител.

Стойността на до-
говора е 2 431 000 лв. 
без ДДС. Дейностите 
ще се извършат в рам-
ките на проект „Подо-
бряване на енергий-
ната ефективност в 
общински админи-
стративни сгради“, 
който се осъществява 
с финансовата под-
крепа на Оперативна 
програма „Региони в 
растеж” 2014-2020 г., 
съфинансирана от Ев-
ропейския съюз чрез 
Европейския фонд за 
регионално развитие.

Видинският кмет 
изрази задоволството 
си, че независимо от 
инфлацията и теж-

ката световна криза, 
Общината успява да 
подпише настоящия 
договор. С реализира-
нето на проекта ще се 
постигне обновяване 
на административна-
та сграда на Община-
та и подобряване на 
условията на работа. 
Освен това изпълне-
нието на планираните 
дейности ще осигури 
достигане на мини-
мум клас „С” енерго-
потребление за сгра-
дата; намаляване на 
разходите за енергия; 
намаляване на еми-
сиите на парникови 
газове в град Видин, 
генерирани от консу-
мацията на електро-
енергия за отопление 
и охлаждане; осигу-
ряване на по-добро 
качество на въздуха, 
както и подобряване 
на експлоатационни-
те характеристики и 
удължаване на  жиз-
нения цикъл на сгра-
дата на общинската 
администрация.

„Със собствени 
средства Общината 
ще се опита да оп-
рави и интериора на 
сградата, така че тя 
да стане пригодна 

към изискванията на 
21 век. Учуден съм, 
че в проекта не са 
заложени слънчеви 
колектори за произ-
водство на ток, липс-
ват някои новости, ко-
ито са актуални и със 
„зелената сделка“ все 
повече общини ще се 
възползват от това, 
но може би на един 
втори етап….Комен-
тирахме с фирмата, 
спечелила поръчката, 
да отидем на разго-
вор в Министерството 
на регионалното раз-
витие, от гледна точка 
на цените да говорим 
за актуализация и от 
гледна точка на това, 
което е по-иноватив-
но и модерно, да го 
заложим при изпъл-
нението. Защото те-
първа ще се прави 
проектирането, има-
ме малко време да 
заложим всичко, което 
сме решили и вече да 
търсим финансиране 
не само от Министер-
ството, а и от собстве-
ни средства. Така че 
се надявам Община 
Видин да стане още 
по-приветлива и това 
е продължението на 
усилията на мен като 

кмет и на колекти-
ва на Общината да 
променим работната 
среда“ – заяви д-р 
Ценков.

Мерките за енер-
гийна ефективност 
включват изолация 
на външните стени 
чрез топлоизола-
ция от вътрешната 
страна с минерална 
вата; подмяна на до-
грамата – прозорци 
и врати; подмяна на 
отоплителната ин-
сталация; смяна на 
осветителните тела с 
енергоспестяващи и 
др. Ще бъдат изпъл-
нени още и редица 
строително-монтажни 
работи – основен ре-
монт на покривите и 
на козирките; ремонт 
на компрометирани 
участъци от обли-

цовката и мазилките; 
подмяна на всички 
врати и остъклявания 
в интериора, които са 
в лошо състояние; ре-
монти на санитарните 
помещения; подмяна 
на амортизираните 
вертикални и хори-
зонтални клонове на 
водопроводната мре-
жа; шлайфане, прена-
реждане, циклене или 
подмяна на подовата 
настилка в помеще-
нията, в които това се 
налага и др.

Срокът за изпъл-
нение на предвидени-
те дейности е 330 дни 
след връчването на 
възлагателното пис-
мо и включва 30 дни 
за проектиране и 300 
дни за извършване на 
строително-монтаж-
ните работи. 

Еднофамилните 
къщи също ще могат 
да бъдат санирани 
с европейски сред-
ства. Условието е 
те да се намират в 
50-те големи общи-
ни. Допустими ще 
са различни мерки 
за енергийна ефек-
тивност, които ще се 
финансират от упра-
вляваната от Минис-
терството на регио-
налното развитие и 
благоустройството 
Програма „Развитие 
на регионите“ 2021-
2027 г.

Мерките ще се 
подкрепят по приори-
тети 1 и 2 – „Интегри-
рано градско разви-
тие“ и „Интегрирано 
териториално раз-
витие на регионите“. 
Ще се финансират 

проекти, идентифи-
цирани на базата на 
подхода „отдолу-на-
горе“, които са от-
разени в плановете 
за интегрирано раз-
витие на общините 
и интегрирани те-
риториални страте-
гии за развитие на 
шестте региона за 
планиране. Моде-
лът за подкрепа на 
мерките все още е в 
процес на разрабо-
тване. Уточнява се и 
общият брой сгради, 
които ще могат да се 
финансират.

Задължително ус-
ловие за обновяване 
на еднофамилните 
жилищни сгради ще 
бъде наличието на 
изготвено обслед-
ване за енергийна 
ефективност и тех-

ническо обследване 
на сградата, което 
собствениците мо-
гат да възложат на 
специалисти. Ос-
новната цел е след 
санирането сградата 
да постига по-висок 
енергиен клас. 

Най-големите об-
щини в страната – 
Столична, Пловдив, 
Варна, Бургас, Пле-
вен, Русе, Стара За-

гора, Видин, Велико 
Търново и Благоев-
град, ще получават 
финансиране в рам-
ките на Приоритет 1 
„Интегрирано град-
ско развитие“. По 
втория приоритет ще 
се финансират мер-
ки на територията на 
останалите 40 град-
ски общини. Това са 
Враца, Ловеч, Лом, 
Монтана, Троян, 

Габрово, Горна Оря-
ховица, Севлиево, 
Разград, Свищов, 
Силистра, Добрич, 
Търговище, Шумен, 
Сливен, Ямбол, 
Нова Загора, Айтос, 
Карнобат, Казанлък, 
Свиленград, Хар-
манли, Димитров-
град, Кърджали, Ха-
сково, Асеновград, 
Велинград, Смолян, 
Пазарджик, Пеще-
ра, Панагюрище, 
Карлово, Ботевград, 
Гоце Делчев, Дупни-
ца, Кюстендил, Пер-
ник, Петрич, Само-
ков и Сандански.

При изпълнени-
ето на мерките по 
ПРР се предвижда 
използване на фи-
нансови инструмен-
ти за някои от плани-
раните интервенции, 

които ще стимули-
рат реализирането 
на приходогенери-
ращи инвестиции и 
предоставянето на 
дългосрочни заеми 
с ниска лихва при 
благоприятни усло-
вия. Подкрепа чрез 
финансови инстру-
менти ще се предос-
тавя включително в 
комбинация с без-
възмездна финан-
сова помощ в една 
операция.

Към настоящия 
момент собствени-
ците на еднофамил-
ни жилищни сгради 
могат да реализират 
мерки за енергийна 
ефективност чрез 
заемно финансира-
не от Фонда на фон-
довете по линия на 
ОПРР 2014-2020 г.
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– Видин, Сланотрън 
и Градец. Подписите 
си под контракта сло-
жиха кметът на Видин 
д-р Цветан Ценков и 
инж. Цветан Йотов, 
управител на фирма 
„ПИКС – Петров и 
Сие“ СД, която е спе-
челила обявения от 
Община Видин търг 
и ще извършва про-
ектирането. Срокът 
за изготвяне на про-
ектите за водовзем-
ните съоръжения за 
трите находища на 
минерална вода е 
32 календарни дни 
от датата на подпис-
ване. Стойността на 
договора е 53 333 лв. 
без ДДС.

Предстои да се 
сбъдне отдавнаш-
ната мечта на ви-
динските граждани 
за възстановяване 
на минералните из-
вори, 

заяви кметът на 
Видин пред журна-
листи. Той припомни, 
че с подписването на 
договора се изпълня-
ва и поетият от него 
ангажимент по време 
на организираната 
преди няколко месеца 
среща-дискусия, на 
която по инициатива 
на заместник-предсе-
дателя на Народното 
събрание Росица Ки-
рова и с подкрепата 
на видински народни 
представители бяха 
очертани конкретните 
стъпки, необходими 
за разработване на 
находищата от мине-
рална вода. „Нашата 
огромна надежда е 
тези три извора да 
станат факт до края 
на мандата. Смятам, 
че това ще зарадва 
всички наши съграж-
дани, както и ще 
даде огромен шанс 
Община Видин да 
се върне на картата 
на балнеолечебните 
центрове“, отбеля-
за д-р Ценков. В по-
следните 20 години 
много приказки са 
изговорени на тема 
минералните изво-

ри, но нищо по този 
въпрос реално не е 
направено, отбеляза 
още видинският кмет. 
И изрази задовол-
ство, че след година 
и половина усилена 
работа се стига до 
подписването на този 
договор. 

Инж. Цветан Йо-
тов посочи, че пред-
стои доста работа, 
но поздрави общин-
ското ръководство и 
администрацията за 
многото, което вече 
е свършено и даде за 
пример предварител-
ните оценки на ре-
сурсите и актуването 
на терените. Като 
предимства управи-
телят на фирмата, 
която ще проектира 
сондажите, изтъкна 
и силното лоби, на 
което Видин може да 
разчита, както и ог-
ромната обществена 
подкрепа за възста-
новяването на мине-
ралните извори на 
територията на 
общината. 

Потенциал-
ът на трите на-
ходища на ми-
нерални води 
е значителен

О п р ед ел е -
ният терен във 
Видин, за кой-
то ще се прави 
проектиране за 
сондаж на мине-
рална вода, е на 
територията на 
бившето военно по-
деление, което е об-
щинска собственост, 
обясни д-р Ценков. 
Той допълни, че този 
общински имот от 100 
дка предлага чудесни 
условия в бъдеще 
там да се изгради го-
лям балнеологичен 
комплекс, по модела 
на тези в Западна Ев-
ропа и това е богат-
ство, което нито един 
град по поречието на 
Дунав не притежава. 
Кметът добави, че по 
отношение на Слано-
трън се е наложило 
старите сгради да бъ-
дат съборени, да се 
обособят съответни-
те терени, но и това 

вече е приключено. 
„В Градец наистина 
водата е изключител-
но хубава и е твърде 
възможно някой ден 
да има нова мине-
рална вода „Алботин“ 
– това зависи от бъ-
дещите инвеститори, 
които с общи усилия 
ще търсим“, посочи 
градоначалникът.

Бъдещите нови 
кладенци ще са с 
дълбочина 1500 м 
и ще се изградят по 
обичайната техно-
логия на сондиране, 
обясниха от фирма-
та. Очаква се термо-
минералните води да 
са с температура 45 
градуса при Сланот-
рън и Видин и около 
34-35 градуса при 
Градец, с дебит око-
ло 5-10 литра в се-
кунда на самоизлив. 
„Става въпрос за ви-
сокоминерализира-
на вода, съдържаща 
много йот, сероводо-
род. Освен за бал-

неолечебни цели, би 
могла да се използва 
и за производство на 
луга за фармацев-
тичната промишле-
ност, което е много 
рентабилно. Но това 
са предварителните 
очаквания. След като 
се направят сонда-
жите, ще се направят 
пълни анализи на во-
дата и Министерство 
на здравеопазването 
ще прецени за как-
ви цели тя е подхо-
дяща“, обясни инж. 
Васил Димитров от 
фирмата, която ще 
проектира новите во-
довземни съоръже-
ния.

Проектирането 

на трите сонда-
жа – само първата 
стъпка 

Дори след изпъл-
нението на проек-
тирането предстои 
още много работа, 
подчерта инж. Дими-
тров. Той разясни, 
че готовите проекти 
трябва да бъдат вне-
сени в Басейнова 
дирекция – Плевен, 
от където да се из-
даде разрешително 
за строителство на 
новите водовземни 
съоръжения. След 
това Общината тряб-
ва да кандидатства 
пред държавата за 
получаване на необ-
ходимото финансира-
не за самите сондажи 
– и кметът, и предста-
вителите на фирмата 
бяха категорични, че 
правителството има 
заделени средства за 
тази цел. Необходи-
мо е и провеждане на 
търгове, с които да 
бъде избрана фир-

ма, която ще направи 
сондажите. Оказва 
се, че българските 
фирми, които са в 
състояние да прока-
рат сондажи на дъл-
бочина от 1500 м са 
само две. „Като кмет 
ще държа фирмата, 
която ще бъде избра-
на за извършване на 
същинския сондаж, 
да има необходимия 
капацитет. Целта е до 
края на мандата сон-
дажите да са факт“, 
заяви отново кметът 
на община Видин. 

Това означава, че 
за да бъде постигната 
тази амбициозна цел, 
в най-кратки срокове 
след приключване-

Проектират нови сондажи на три находища 
на минерална вода във Видинска община

Минералната вода 
в Сланотрън

Вече близо 40 
години са изминали 
откакто минерални-
ят извор в Сланот-
рън е затапен, а ба-
нята затваря врати. 
Въпреки това и до 
днес не само в се-
лото, но и в цялата 
област по-възраст-
ните хора с ностал-
гия разказват за ле-
чебните свойства на 
минералната вода 
в сланотрънската 
баня. 

Причината да се 
затапи сондажът в 
Сланотрън е коро-
зирането на тръби-
те, по които се доби-
вала минералната 
вода от находище-
то, припомни инж. 
Васил Димитров. 
Те са били метални, 
защото сондажите 
на територията на 
община Видин не са 
правени с цел добив 
на минерални води, 
а са структурни 
сондажи, правени 
за търсене на нефт 
и газ, при което се 
открива както гипсо-
вото находище в Ко-
шава, така и мине-
ралната вода. След 

като се установява, 
че има находище 
на минерална вода, 
сондажите са оста-
вени и се ползват 
за нейния добив. С 
времето обаче мета-
лът на тръбите коро-
зира и минералната 
вода започва да се 
излива и да замър-
сява водоносния хо-
ризонт от прясна пи-
тейна вода. Именно 
по тази причина и се 
взема решение сон-
дажът в Сланотрън 
да бъде тампони-
ран, което се случва 
в средата на 80-те 
години на миналия 
век.

Оттогава досега 
темата за възстано-
вяването на сонда-
жите периодично се 
поставя на дневен 
ред – обикновено 
предизборно. Въз-
лагането на проек-
тиране на новите 
водовземни съоръ-
жения, при това на 
три находища от ми-
нерална вода, е пър-
вата реална стъпка 
към реализирането 
на тази идея.

то на проектирането 
трябва да се канди-
датства за финанси-
ране от държавата, 
като същевременно 
се проведе и търг за 
определяне на фир-
ма, която ще реализи-
ра новите водовземни 

съоръжения. Самите 
строителни дейности 
ще продължат поне 
пет-шест месеца, 
след което ще има и 
период за изпитания 
на сондажите. 
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учениците и към бъ-
дещето на училище-
то. Тоест, не само 
да отбележим една 
годишнина, а тя да е 
повод за размисъл, 
за равносметка и 
планиране на бъде-
щата устойчивост на 
училището. Затова 
подготвихме разноо-
бразни събития, да-
ващи възможност за 
изява на учениците 
от всички възрасти.

За най-малките 
имаме изложба с ри-
сунки, посветени на 
училището; състе-
зание по краснопис; 
редене на пъзели с 
образа на цар Симе-
он Велики – това са 
дейности, които се 
случват по време на 
учебните часове по 
различните предме-
ти. Опитахме се да 
включим отбеляз-
ването на рождения 
ден на училището в 
учебния процес, за 
да могат максима-
лен брой ученици да 
участват. За малките 
ни възпитаници има 
състезателни игри, а 
кулминацията в съ-
битията за тях е кар-
навал на 11 май, пос-
ветен на приказните 
герои. Това събитие 
е традиционно за 
нашето училище, но 
по време на панде-
мията нямаше как да 
се провежда. Сега го 
възобновяваме, като 
в него ще участват 
всички ученици от 
начален курс. Друга 
част от програмата 
по случай празни-
ка на училището са 
уроците по история 
„Места и сгради, 
свързани с Видин-
ската гимназия“. На-
правихме ги така, че 
децата да могат да 
видят местата в град 
Видин, където се е 
намирала гимназия-
та. Това е повод да 
научат повече за все 
още съществуващите 
сгради или да научат 
къде някога е имало 
такава сграда. Защо-
то установихме, че 

децата всеки ден ми-
нават покрай бивше-
то винарско училище 
например – сега Вое-
нен клуб, но не знаят 
каква е тази сграда.  
Спектакълът „Вечни-
те ценности“, който 
се подготвя от уче-
ници от 5, 6 и 7 клас, 
под ръководството 
на учителите им по 
български език и ли-
тература, ще бъде 
също на 11 май – 
кулминационния ден 
в нашата програма. 
Той ще бъде пред-

ставен в 10:00 ч. в 
зала „Филхармония“. 
Децата участваха 
в обсъждането на 
спектакъла, в създа-
ването на декорите, 
в подбора на рекви-
зита и всичко остана-
ло. Представлението 
включва драматиза-
ции по литературни 
произведения, които 
учениците изучават 
в учебната програма 
по литература. Пето-
класниците драмати-
зират „Хайдути“ на 
Христо Ботев; шес-
токласниците – „Се-
рафим“ на Йордан 
Йовков, а седмок-
ласниците – речта 
на Странджата от по-
вестта на Иван Вазов 
„Немили-недраги“. 

 „НИЕ“: Това е 
доста трудна за-
дача.

Ирена Гъркова: 
Доста голямо пре-
дизвикателство е, но 
учениците са толко-
ва ентусиазирани и с 
такъв хъс и желание 
репетират и подгот-
вят този спектакъл, 
така че сме много 

доволни.
Говорейки за 

спектакли, поканих-
ме Деян Донков да 
представи своя мо-
носпектакъл „Камба-
ната“ във Видин. Той 
веднага се съгласи. 
Оказа се, че само 
Спортната зала е 
достатъчно голяма, 
за да поеме декора 
на представлението. 
Затова заключител-
ното ни събитие на 
11 май ще се про-
веде в Спортната 
зала, от 19:30 часа. 

Избрахме да е този 
моноспектакъл, пър-
во защото той е нов. 
Разбира се, бяхме 
се информирали 
и за качествата на 
моноспектакъла и 
затова решихме, че 
нашият град и дос-
толепието на Ви-
динската гимназия 
заслужават един 
истински културен 
празник. Щастливи 
сме, че успяхме да 
организираме това 
събитие.

„НИЕ“: Защо ре-
шихте да органи-
зирате среща меж-
ду настоящите и 
бивши възпитани-
ци на „царското“ 
училище?

Ирена Гъркова: 
При подготвянето на 
срещата с бивши въз-
питаници на нашето 
училище съвсем це-
ленасочено искахме 
това да са млади 
хора, съвсем скоро 
завършили СУ „Цар 
Симеон Велики“ – да 
бъдат максимално 
близо до сегашните 
ни възпитаници, за 

да не се получава 
сблъсък между по-
коленията, а по-ско-
ро да се случи един 
диалог, обмяна на 
опит, разговорът да 
е по-неформален, да 
е искрен. 

Тази среща, ко-
ято сме озаглавили 
„Да завършиш Ви-
динската гимназия: 
това е едно добро 
начало“, ще се слу-
чи на 9 май, от 17:00 
часа в Актовата зала 
на училището. Една 
част от бившите 

ни възпитаници ще 
участват лично, а 
тези, които не успяха 
да дойдат, ще бъдат 
представени чрез ви-
деовизитки.

На следващия 
ден – 10 май, ще се 
състои ревю-спекта-
къл на ученически 
униформи. Това е 
нашата първа се-
риозна стъпка към 
избиране на учени-
чески униформи за 
всички ученици в СУ 
„Цар Симеон Вели-
ки“. Поръчали сме 
различни варианти 
на униформи, които 
ще бъдат представе-
ни от наши ученици 
от всички възрастови 
групи. Целта е уче-
ниците и техните ро-
дители да видят как-
ви са възможностите 
и да вземем общо 
консенсусно реше-
ние относно въвеж-
дането на униформи. 
Освен ревюто имаме 
и една драматизация 
– текст, представен 
от ученици от 9 и 10 
клас, които ще деба-
тират „за“ и „против“ 

униформата, тоест 
какво е било отно-
шението в миналото 
и каква е ролята им 
днес, когато живеем 
в едно общество, ко-
ето вече не е в плен 
на тоталитарен ре-
жим и униформата 
играе ролята на знак 
за принадлежност 
към една общност, 
към която си горд да 
принадлежиш. Това 
искаме и ние да съз-
дадем като усещане 
у нашите ученици – 
че униформата е знак 

за принадлежност и 
знак за качество на 
общността, към която 
принадлежат. Както 
виждате, всяко едно 
събитие има своята 
конкретна цел.

„НИЕ“: На 11 май 
ще бъде открит 
и нов училищен 
СТЕМ център. Раз-
кажете повече за 
новата придобив-
ка.

Ирена Гъркова: 
За СТЕМ центрове и 
СТЕМ образование 
започна да се гово-
ри в последните ня-
колко години много 
активно. Всъщност 
под това име стои 
един интердисципли-
нарен, интегриран 
подход към образо-
ванието. Целта е де-
цата да осъзнаят, че 
логичното мислене, 
умението да рабо-
тиш с информация 
е единно цяло, без 
значение дали ще 
решаваш задача по 
математика или ще 
анализираш литера-
турен текст. СТЕМ 
образованието обоб-

щава, интегрира под-
ходите, като добавя 
нещо много важно 
– ученикът създава 
нещо, тоест веднага 
прилага дадено зна-
ние, което му помага 
да осмисли другата 
сфера на знанието. 
Например – когато 
едно дете създаде 
робот и започне да го 
управлява през соф-
туер, то научава и за 
това как силите на 
триене се отразяват 
върху движението на 
телата. Всеки учител 
може да приспосо-
би поднасянето на 
материала според 
своя предмет, но да 
го направи по на-
чин, че учениците да 
придобият знания, 
които ще им послу-
жат в живота. Всъщ-
ност СТЕМ центърът 
представлява една 
съвременна образо-
вателна среда – раз-
чупена, красива, ша-
рена, мотивираща 
към креативност, към 
работа в екип. Една-
та част на СТЕМ цен-
търа е за правене, а 
другата – за обсъж-
дане и осмисляне на 
направеното, така че 
двете части предла-
гат различна среда. 
Обзавеждането е 
закупено със сред-
ства на училището. 
В СТЕМ центъра има 
и 3D принтер, който 
ни бе предоставен 
за ползване. Лап-
топите и таблетите, 
които използваме, 
са осигурени от Ми-
нистерство на обра-
зованието и науката 
през изминалата го-
дина и ние сме бла-
годарни за това, че 
най-после в училище 
разполагаме с дос-
татъчно преносими 
дигитални устрой-
ства, които позво-
ляват провеждането 
на съвременен об-
разователен процес. 
Защото стремежът 
ни е, опирайки се на 
традициите, да во-
дим нашите ученици 
към бъдещето. 

Разговора води 
МАРИЯ Петрова

Ирена Гъркова, директор на СУ „Цар Симеон Велики“:

Стремежът ни е, опирайки се на традициите, да водим нашите ученици към бъдещето
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деца в село Ружинци. 
Новата кауза, зад ко-
ято платформата за-
става, е в подкрепа на 
20-годишната Валя, а 
плановете са акцията 
да се реализира на 
13, 14 и 15 май. 

Ето какво разказ-
ва самият Лео Ка-
дели във „Фейсбук“: 
„Валя е на 20 години, 
отгледана е от при-
емна майка във Ви-
дин, в момента учи 
медицина в Плевен, 
но след завършване-

то иска да се върне и 
да работи в болница-
та във Видин. Исто-
рията е много тъжна 
и едновременно и 
доста мила (поне за 
мен). Още от бебе я 
оставят нейните ро-
дители в дом. Когато 
е била на 3 години, я 
поема приемен роди-
тел – Цветелина, коя-
то влиза в най-важна-
та роля за нея – на 
майка. Възпитава я 
повече от добре, гри-
жи се и я обича като 
свое дете. И когато 
Валя навършва пъл-

нолетие, не я оставя 
на произвола на съд-
бата, а отново й дава 
гръб, като наема об-
щинско жилище във 
Видин, за да има къде 
да живее Валя, кога-
то завърши и къде да 
създаде семейство“. 
Лео Кадели допъл-
ва, че общинското 
жилище е осигурено, 
но апартаментът се 

нуждае от основен 
ремонт, включително 
нова баня, нова кухня 
и обзавеждане. 

Желаещите да 
помогнат с добро-
волен труд могат да 
заявят това, като пи-
шат на Лео Кадели 
на „Вайбър“, на тел. 
0898366113. В съоб-
щението е необхо-
димо да посочат от 

шоу, игри, танци и за-
бавление за малки и 
големи. 

Кулминацията в 
празничната програ-
ма бе от 18.00 часа, 
когато на площада 
изпълнителката на 
шопски и тракийски 
фолклорни песни Ана 
Мария пя пред десет-
ките жители и гости 
на селото, които изви-
ха голямо българско 
хоро. За любителите 
на мезетата не липс-
ваше традиционната 
скара, а за най-мал-
ките имаше редица 
сергии, люлки и фур-
гони с играчки, както 
и с лакомства.

За девета поредна 
година Дреновец бе 
домакин на традици-
онната футболна сре-

ща между младежи и 
ветерани („млади и 
стари“). Със зрелищ-
ния футболен двубой 
на „Арена Дреновец“ 
започна програмата 
на майските празни-
ци през втория ден. 
Играха стари срещу 
млади във футболен 
шоу спектакъл, кой-
то донесе радост и 
емоции на публика-
та. Срещата протече 
доста интензивно, 
въпреки възрастта на 

някои играчи. „Стари-
те пушки“ често по-
веждаха в резултата, 
но стигнаха до 6-6. 
Красивите изпълне-
ния от двете страни 
не успяха да решат 
срещата в редовното 
време. Така се стигна 
до ролетката на дуз-
пите, при които над-
деля отборът, воден 
от кмета на община 
Ружинци Алексан-
дър Александров. 
Естествено имаше и 

изненади – медали 
и флагчета, връчени 
от кмета, бяха част от 
подаръците на този 
страхотен спортен 
празник в село Дре-
новец. 

Точно в 17.00 
часа своя поздрав 
към жителите и гос-
тите отправи кметът 
на община Ружинци 
Александър Алексан-
дров, с което даде на-
чалото на вечерната 
празнична програма. 
„За мен е чест, че с 
общи усилия успя-
ваме да съхраним 
изконните българ-
ски традиции, които 
обединяват хората и 
поддържат родовата 
памет“, каза Алексан-
дров и отправи пока-
на към всички жители 
и гости да станат част 
от празника на село-
то. 

Децата от Мажо-

ретен състав при СУ 
„Никола Й.Вапцаров“ 
показаха блестяща 
хореография. Пев-
ческата група на са-
модейците при НЧ 
„Христо Ботев-1926“ 
се представи с неза-
бравими фолклорни 
хорови изпълнения, 
както и със солови 
песни. С рецитал 
присъстващите поз-
дравиха и деца при 
НЧ „Здравец-2007“. 
Многобройните зри-

тели аплодираха 
дълго фолклорната 
програма на Танцов 
състав „Ружинцко 
хоро“ с ръководител 
Румяна Илиева. Про-
грамата завърши с 
народно веселие. За 
доброто настроение 
на всички се погри-
жиха „Белополската 
духова музика“, както 
и озвучителите Иво 
Иванов и Томата. 

Текст и сн.: ИВО 
Иванов

Майски празници в село Дреновец

Благотворителна акция за ремонт на жилището на 
момиче от Видин, израснало в приемно семейство 

Тези, които имат възможност да 
помогнат с парични средства, мо-
гат да направят това по някой от 
следните начини:

1. Банкова сметка:
Име: „Приятели, ПОМАГАЙТЕ – Лео Ка-

дели“ Сдружение
IBAN: BG45UBBS80021091243240
SWIFT: UBBSBGSF
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПИШЕ ОСНОВА-

НИЕ „ДАРЕНИЕ ЗА РЕМОНТ“, също пишете 
и телефон за връзка.

2. Revolut: 
0898 366 113 основание „ДАРЕНИЕ ЗА 

РЕМОНТ“, също пишете и телефон за връз-
ка.

3. PayPal:
pomagaite@gmail.com 
PayPal me:
www.paypal.me/pomagaite
Основание „ДАРЕНИЕ ЗА РЕМОНТ“, 

също пишете телефон за връзка.

4. Еконт:
„Приятели, ПОМАГАЙТЕ – Лео Кадели“
Тел: 0879849581
Еконт кв. „Драгалевци“ – София.
Основание „ДАРЕНИЕ ЗА РЕМОНТ“, 

също пишете и тел за връзка.

къде ще пътуват, раз-
полагат ли или не със 
собствен транспорт, с 
какво точно са в със-
тояние да помогнат 

(имат ли опит в стро-
ителството и т.н.) и 
през кои от дните на 
акцията могат да се 
включат. 
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OБЩИНА  ВИДИН
Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/609 416; факс: 094/ 601 132;  e-mail: kmet@vidin.bg  web 

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА КУЛА
ГР. KУЛА – 3800, УЛ. “ВЪЗРАЖ-
ДАНЕ” № 38, ТЕЛ: КМЕТ: 0938/3 
20-20, ЗАМ. КМЕТ: 0938/3 22-24,  

e-mail: obshtinakula@abv.bg

бр. 18 понеделник -  неделя  9 - 14 май 2022 г.

На основание чл.91, ал. 1 и ал.2  от Кодекса на труда и във връзка с чл. 9, ал. 5  от 
Закона за закрила и развитие на културата, чл. 28, ал. 6 от Закона за културното 

наследство, Писмо №08-00-83/19.04.2022 г. на Министерство на културата, с което са 
съгласувани условията за провеждане на настоящия конкурс и Заповед № РД-02-11-

391/03.05.2022 г. на Кмета на община Видин
ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА 
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ВИДИН

О Б Я В А
Община Кула на основание чл. 21 ал.1 т. 8 от 
ЗМСМА , чл. 35, ал.1 от Закона за общинската 
собственост  и чл. 36, ал.1 и ал. 2 от Наред-
бата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество и 

Решение № 186/21.12.2021г. на ОбС- гр. Кула 
и заповед № РД – 18-53/03.05.2022год. 

на Кмета на Община Кула
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ 

С ЯВНО НАДДАВАНЕ
 За продажба на общински поземлен  имот 

– ЧОС, а именно: Нива с площ от 1487кв. м. (хи-
ляда четиристотин осемдесет и седем кв. м.), 
м. „Марковище“, трета категория,  находяща се 
в гр. Кула, общ. Кула, обл. Видин, идентифика-
тор 40525.572.27, при граници: 40525.572.208; 
40525.572.28; 40525.281.13; 40525.572.26, съ-
гласно АОС № 2903/23.11.2021год.

1. Началната цена за продажба на имота е 
в размер на 1830, 00лв. /хиляда осемстотин и 
тридесет лв. и 00ст./ без ДДС.

2. Цената на тръжната документация е в 
размер на 50, 00лв. /петдесет лв. и 00ст./ без 
ДДС, платими в касата на Община Кула.

3. Тръжната документация се закупува от 
ЦИУГ при Община Кула до 16:00 часа на 30 – 
ият ден от датата на публикуване на обявата 
във в-к “Ние“.

4. Документите за участие се подават до 
16:00часа на работния ден, предхождащ търга, 
по ред определен в тръжната документация.

5. Размер на депозита – 10% от началната 
тръжна цена, вносим по банкова сметка: IBAN 
НА получателя- ВG94 CREX 9260 3315 8155 00, 
BIC на банката на получателя-CREXBGSF при 
“ТОКУДА БАНК“ 

6. Стъпка на наддаване - 1% от начална-
та тръжна цена или 18,30лв. /осемнадесет лв. 
и 30ст./. 

7. Начин на плащане на цената - при 
сключване на договора по банкова сметка:

 IBAN на получателя- ВG10 CREX 9260 
8415 8155 00, BIC на банката на получателя-
CREXBGSF, вид плащане 445600 при “ТОКУДА 
БАНК “.

8. Дата на провеждане на търга - 31–ят 
ден след датата на публикуване на обявата 
във в-к “Ние“-08.06.2022год., начало на търга 
– 10:00 часа, място на търга – заседателната 
зала на Община Кула.

9. Повторно провеждане на търга при не-
явяване на кандидат на първоначалната дата 
– 41 –ят ден след датата на публикуване на 
обявата  във в-к “Ние“ в същия час, място и при 
същите условия.

10. Оглед на имота може да се извършва 
всеки работен ден до деня, предхождащ търга, 
след закупуване на тръжната документация. 

За допълнителна информация 
тел. 0938/3 20 20, вътр. 280

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

ЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕ-
НЕ ОРГАНИЗИРА НОВО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 

НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОД., КОЕТО ЩЕ 
СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.05.2022 ГОД. ОТ 11.00 ЧАСА В 
ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ.

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ

Място на работа: Регионален историче-
ски музей гр. Видин

Характер на работа - организация, ръ-
ководство и контрол на цялостната работа 
в музея Правоотношението с директора на 
музея е срочно за срок от 5 години, съгласно 
чл. 28, ал.6 от Закона за културното наслед-
ство.

I. Изисквания за длъжността:
Минимални изисквания:
Образование - виеше; образователно-

квалификационна степен „магистър”
Професионално направление - история 

и археология, социология, антропология и 
науки за културата.

Професионален опит: 5 години в съот-
ветното професионално направление;

Да притежава организационни умения, 
умения за работа в екип, адаптивност, кому-
никативност.

Други изисквания:
-да не е осъждан на лишаване от свобо-

да за умишлено престъпление;
-да не е лишен по съдебен ред от право-

то да упражнява определена професия;
-да притежава управленска компетент-

ност, която да включва способност за фор-
миране на цели, пътища за тяхното постига-
не и очаквани резултати;

-да  притежава  организационна  ком-
петентност,  а  именно  способност  за пла-
ниране  и  организиране  на  дейността  и  
осигуряване  изпълнението  на приоритетни  
задачи,  разработване  на  алтернативни  ре-
шения  и  подбор  на оптималното от тях;

-да има комуникативна компетентност и 
умение за работа в екип;

-да познава и прилага българското зако-
нодателство в областите, посочени в длъж-
ностната характеристика.

Като предимство се счита:
Присъдени научни степени.
Опит в областта на музейното дело и 

опазване на културното наследство.
Участие в разработването и реализация-

та на програми и проекти.
Чуждоезикова подготовка.
Компютърна грамотност.
II. Начин на провеждане на конкурса
Защита на концепция за дейността и раз-

витието на РИМ Видин период от 5 години, 
подробно разработена за първата от тях.

Събеседване.
III. Необходими документи за участие 

в конкурса
Заявление за участие
Документ за самоличност (необходим 

само за идентификация, който се връща 

веднага)
Документ за трудов стаж (копие)
Медицинско свидетелство (представя се 

при първоначално постъпване на работа и 
след преустановяване на трудовата дейност 
по трудово правоотношение за срок над 3 
месеца). Професионална автобиография 

Документ за завършено образование (ко-
пие)

Декларация от кандидата, че е:
- не е осъждан на лишаване от свобода 

за умишлено престъпление;
- не е лишен по съдебен ред от правото 

да упражнява определена професия;
Концепция за дейността и развитието на 

РИМ Видин  за 5 годишен период, като под-
робно е разработена първата в 7 екземпля-
ра в запечатани в отделни пликове с посоче-
ни имена на кандидата, точен адрес, имейл 
и телефон за връзка.

Концепцията съдържа:
- анализ и оценка на състоянието на 

музея; основни проблеми на функционира-
нето му;

- тенденции и възможности за разви-
тието на музея, като културен и научен ин-
ститут и мястото му музейната мрежа;

- определяне на целите, приоритет-
ните области, очакваните резултати в уп-
равлението, финансирането, структурата и 
организацията на дейността на музея, пъти-
щата за постигането им;

- мерки за реализиране на конкретни 
проекти по комплектуването, опазването и 
представянето на музейните фондове, на-
учно-изследователската, образователната и 
популяризаторската дейност на музея;

- етапи на реализация на концепция-
та.

При подаването на документите на всич-
ки кандидати се предоставя копие от длъж-
ностната характеристика за конкурсната 
длъжност.

IV. Място и срок за подаване на доку-
ментите

Документите се подават лично от всеки 
кандидат или чрез пълномощник в сграда-
та на Община Видин, пл. ”Бдинци” No 2, в 
„Център за административно обслужване”, 
гише „Деловодство“ в едномесечен срок от 
публикуване на обявата за конкурса на офи-
циалния сайт на Община Видин.

Документите се подават в плик с посо-
чени имената на кандидата, точен адрес, 
имейл и телефон за връзка.

Д-Р ЦВЕТАН ЦЕНКОВ (п)
Кмет на община Видин

О Б Щ И Н А   Ч У П Р Е Н Е
с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580,2400 
факс:09327/2402e-mail:ob_chuprene@abv.bg   

http://www.chuprene.com
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ИздаНИЕто не носи отговорност за достоверността на подадените за публикуване обяви

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

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

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

Актив Инвест Груп ЕООД 
търси да назначи строителни 

работници за различни обекти. 
Търсят се следните специалисти:

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

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

Дружеството предлага:
- Трудов договор и заплащане, обвър-

зано с постигнатите резултати, опит и ква-
лификация.

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

Скеле под наем  
+359 893 502 430

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 апартамент с 
разширение на ет. 3 в 

ж.к. „Гео Милев“; тел: 
094/600 399, 0887 381 
855

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

Продавам чети-
ристаен апартамент 
кв. „Калето“ на ет. 3, 

126 кв. м, с гараж; 
тел.: 094/600 399, 
0887 381 855

Продавам триста-
ен тухлен апартамент 
на ет. 4 и двустаен 
тухлен апартамент 
в ж. к. “Бенковски” с 
гледка към крепост-
та “Баба Вида”, ет. 3; 
тел.; 0878 864 985, 
0899 864 954 

Продавам двуста-
ен тухлен апартамент 
85 кв.м в ж.к. „Пе-
тко Каравелов“; тел: 
094/600 399, 0887 381 
855

Продавам двуста-
ен тухлен апартамент 
в района на Военно-
то окръжие, на ет. 3; 
тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

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

Продавам панел-
на гарсониера в ж.к. 
„Панония“, ет. 4 и дву-
стаен панелен в ж.к. 
„Петко Каравелов“; 
тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

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 трис-
тайни панелни апар-
таменти в ж.к. „Гео 

Милев“, ет. 4, и ж.к. 
„Бонония“, ет. 1; тел: 
094/600 399, 0887 381 
855

Продавам/Заме-
ням парцел, 521 кв. 
м, ж.к. “Крум Бъчва-
ров”, 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 триста-
ен тухлен апартамент 
в ж.к. „Гео Милев“ – 
ремонтиран и обза-
веден; тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

Продавам дву-
стаен панелен апар-
тамент в ж.к. „Химик“, 
ет. 3; тел: 094/600 
399, 0887 381 855

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

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

Продавам дву-
стаен тухлен апар-
тамент в ж.к. „Химик“ 
за 35 000 лева; тел.: 
0878 864 985, 0899 
864 954

Продавам зе-
меделска земя в 
землището на село 
Раброво, 7.5 дка, тре-
та категория, обра-
ботваема, цена 1000 

лева; тел.: 0897 942 
438

Продавам самос-
тоятелни къщи в ж.к. 
„Христо Ботев“ и в кв. 
„Акджамия“ (с голям 
двор); тел: 094/600 
399, 0887 381 855

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
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израстването на 
трева. За по-добро-
то открояване на 
композицията до-
принася бордюрът 
от бели декоратив-
ни камъчета. Око-
ло нея е сложена 
ниска декоративна 
ограда и е обла-
городено цялото 
пространство.

Проектът бе 
реализиран от 
служители на Об-
щинското пред-
приятие „Чистота, 

озеленяване и бла-
гоустройство“ и е 
първи по рода си в 
нашия град. Целта 
на всички тези дей-
ности е това място, 
покрай което всеки 
ден преминават 
стотици жители и 
гости на Видин, да 
придобие по-кра-
сив облик. 

Общината при-
зовава видински-
те граждани да не 
разрушават съг-
раденото, което е 
в полза на цялото 
общество.

Медоносни дръвчета засадиха във Видин

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН, 
Г-Н ГЕОРГИ СТОЕНЕЛОВ,

   Нека Свети Георги да Ви закриля и вдъхва смелост,     
храброст и увереност във всяко Ваше начинание.

  Бъдете здрав, силен и решителен, както винаги 
досега.   Не се предавайте никога.

   Желаем Ви от сърце дълбоки старини, заобиколен 
от обич и уважение!

ДА БЪДЕ БЛАГОСЛОВЕНО ИМЕТО ВИ,
   НОСЕТЕ  ГО КАТО ИСТИНСКИ ПОБЕДИТЕЛ!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВО СЕЛО

Изписаха „Видин“ в 
зелената площ пред 

Художествената галерия

На три места в 
град Видин бяха заса-
дени медоносни дръв-

чета. Инициативата, 
която се осъществи 
със съдействието на 

Община Видин, е на 
голяма търговска ве-
рига, откъдето оси-
гуриха и фиданките. 
В засаждането им се 
включиха служители 
на видинския филиал 
на компанията, като 
експертна помощ им 
оказаха служители 
от отдел „Екология“ в 
общинската админи-
страция. 

М е д о н о с н и т е 
дръвчета ще обогатят 
дървесното разноо-

бразие в три общест-
вени пространства в 
града – до сградата 
на Общината, в бли-
зост до Съдебната 
палата и в района 
на Епиграфския цен-
тър, срещу крепостта 
„Баба Вида“. „В мо-
мента тече и залеси-
телна кампания на 
Общината – предви-
дили сме засаждане 
на много други дръв-
чета в града, като при 
определянето на мес-

тата на тези фиданки 
сме се съобразили с 
това. Оттук нататък 
ние ще поемем гри-
жите за отглеждане-
то на дръвчетата“, 
обясни инж. Влади-
мир Петков, младши 
експерт „Техническа 
инфраструктура и 
благоустрояване“ в 
общинската админи-
страция.

Георги Иванов, уп-
равител на видинския 
филиал на търговска-

та верига, обясни, 
че акцията е част от 
кампания, която цели 
опазване на биораз-
нообразието и спа-
сяването на пчелите. 
„Искам да благодаря 
на Община Видин 
за подадената ръка. 
Възнамеряваме на-
стоящата екоинициа-
тива да я продължим 
и занапред, с други 
планирани меропри-
ятия в града“, каза 
Иванов.


