Общините Чупрене и Ружинци заедно
ще работят за популяризиране
на местните традиции и обичаи

ПОНЕДЕЛНИК - неделя 30 май - 5

юни 2022 г.

бр.

21

(3557) год. XXXII

50 стотинки

На 24 май във Видин отличиха дейци на просветата,
културата и изкуството и изявени ученици
Във Видин честването на 24 май – Деня
на светите братя Кирил и Методий, на
българската азбука,
просвета и култура и
на славянската книжовност започна с
празнично
шествие
от СУ „Цар Симеон
Велики“ до Художествената галерия „Никола Петров“. В него
се включиха много
представители на ин-
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ОбС – Видин гласува разпределението на субсидиите за спорт
Над 1/3 от парите отиват при ФК „Бдин – 1923“
Тази година в бюджета на Община
Видин са заделени
200 000 лв. за подпомагане дейността на
спортните
клубове.
Тяхното
разпределение бе гласувано
на проведеното на

Кеба, Румяна Попова и Невена Цонева
ще пеят на събора в Чупрене
Ясна е вече програмата за XVI-ия
Турлашки
фолклорен събор „Када кум
прасе и ту вречу“ в с.
Чупрене. Традиционното събитие, имащо
за цел да популяризира уникалната и

самобитна култура
на турлаците, тази
година ще се проведе от 10 до 12 юни.
През тези три дни на
сцената в центъра на
китното село Чупрене отново ще излязат
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Обвинения за натиск върху съветници
прозвучаха в ОбС – Видин
Четете на стр. 2

В Общинския съвет обсъждаха
бъдещето на видинското пристанище
Четете на стр. 2

27 май заседание на
Общинския
съвет.
Дебати
напрактика
нямаше. С пълно единодушие общинските
съветници утвърдиха разпределението,
предложено от сформираната със заповед
на кмета на Видин
Общинска експертна
комисия за спорт.
И тази година бе
спазена традицията и
най-голяма субсидия
ще получи Футболен
клуб „Бдин 1923“, за
който бяха гласувани
70 000 лв. Значително
финансово подпомагане в размер на 35
000 лв. се предоставя
на Баскетболен клуб
„Видабаскет“, чието
ръководство неотдав-
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Одобрен е проект за съхраняване
и популяризиране на
местните традиции,
в който участват
Община Чупрене и
Община Ружинци.
В двете общини ще
се
осъществяват
част от дейностите
по проект „Съхраняване и популяризиране на местните
обичаи и традиции
на територията на
СНЦ „МИГ „Западна

Стара планина – Копрен – Миджур – Чипровци,
Чупрене,
Георги Дамяново и
Ружинци“.
В рамките на
проекта е предвидено създаване на
постоянно
експозиции,
популяризиращи
местната
идентичност. Това
включва постоянна
музейна експозиция
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AMUSNET INTERACTIVE ПОДПОМАГА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЪВ ВИДИН

Компанията дарява 195 смарт устройства на училища от община
Видин, като част от инициатива за
подкрепа на Северозападния регион

По повод деня на
българската писменост и култура, 24-ти
май,
софтуерната
компания Amusnet

Interactive
дарява
195 таблета на училища от община
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неделя 30 май - 5 юни 2022 г.

В Общинския съвет обсъждаха бъдещето на видинското пристанище
Дълга дискусия за
бъдещето на видинското
пристанище се проведе
в местния парламент на
Видин. Повод за това бе
внесеното от общинската
администрация предложение Общински съвет
– Видин даде съгласие
кметът д-р Цветан Ценков да подаде документи
пред министъра на транспорта и съобщенията за
предоставяне на концесия на пристанище за обществен транспорт Пристанище Видин - Център /
пътнически
терминал/,
което е публична държавна собственост, както
и да упълномощи градоначалника да изготви
необходимите документи
за създаване и регистриране на търговско дружество със сто процента
общинско участие, което
да управлява пристанищните услуги и съпътстващи дейности.
Пристанище Видин
– Център /пътнически
терминал/ е разположено в централната градска
част от км 789.900 до км
791.300, с кейова стена с
дължина 1440 м, наклонен тип. Пред кея са монтирани четири понтона за
приемане и бункеровка
на български и чуждес-

транни кораби. Според
общинското ръководство,
предоставянето на концесия за пристанищни
услуги ще създаде условия за увеличение на
инвестициите в пристанищни услуги и съпътстващи дейности като:
реконструкция, рехабилитация и модернизация
на Пристанище Видин
– Център, осигуряване
на нови работни места и
квалификация на специалисти. Същевременно се
напомня, че останалата
инфраструктура
около
самия пътнически терминал е публична общинска
собственост.
В мотивите към внесеното в Общинския съвет предложение също
така се посочва, че действията по създаването на
общинското дружество
са продиктувани от необходимостта за свързване
на туристическия поток,
дължащ се на круизните
кораби, които пристават
в пристанището, с историческите забележителности на града и региона.
Във внесените в Общинския съвет материали е
отбелязано също, че не
по-малка е амбицията на
Община Видин за иницииране
разкриването

на пътническа линия по
река Дунав, по маршрута
Видин-Лом-Оряхово-Никопол-Свищов-Русе-Силистра.
Дебатите около предложението
започнаха
още при обсъждането
на дневния ред. Повод
за това бе настояването
на съветника Огнян Ценков точката да отпадне
от дневния ред, тъй като
противоречи на Закона
за концесиите. Същите
съображения изказа и
съветникът Цецко Иванов, който посочи, че Общинският съвет може да
гласува учредяването на
общинско дружество, но
е необходимо това дружество да има структура
и правилник за дейността,
наименование, да е ясна
юридическата
форма
и т.н. Отбелязано беше
още, че концесията по
същество е състезание,
при което концесионер
става далият повече пари
– така няма как да се гарантира, че едно бъдеще
общинско дружество ще
спечели концесията.
Всички действия на
Община Видин ще бъдат
предприети в съответствие със законодателството, като това предложение е само първата

стъпка, обясни кметът д-р
Цветан Ценков. „Тук не
става въпрос за самата
концесия – тук става въпрос да се даде съгласие
да се задвижат нещата.
Тепърва ще се създава
общинско дружество, тепърва ще започнат разговори с Министерство
на транспорта“, заяви
градоначалникът. „Видин
има огромна нужда да
стопанисва бреговата линия, да взима таксите от
спиращите кораби и яхти,
които се надявам в следващите години да стават
все повече и повече“, категоричен беше д-р Ценков. Той посочи, че явно
държавната власт не се
интересува от нашия
край и затова местната
власт във Видин е тази,
която има интерес да се
раздвижат
процесите,
така че в Общината да
влязат повече приходи.
Председателят
на
ОбС – Видин Генади Велков на свой ред каза, че,
след като се е запознал
с материала, е разговарял с няколко юристи е
доколкото е осведомен
подобно нещо на друго
място не е правено. Той
подчерта, че всички въпроси около бъдещото
предприятие и всичко

ОбС – Видин гласува разпределението на субсидиите за спорт
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на обяви, че клубът
отново ще има отбор в
мъжкото първенство,
като дори е подадена заявка за участие
в група А и група Б
на регион Център на
Българската баскетболна лига. С 22 000
лв. от бюджета на
Община Видин ще

бъде подкрепен Волейболен клуб „Бдин
– Вида“. Общинският
съвет гласува 10 500
лв. субсидия за Спортен клуб по лека атлетика „Радуканови“. По
7000 лв. ще получат
Спортен клуб по канукаяк „Бдин-77“ и Спортен клуб по водни и
гребни спортове „Бонония“. За Детски фут-

болен клуб – Видин и
Футболен клуб „Пегас
спорт“ бяха гласувани по 6500 лв., а за
Футболен клуб „Дуло“
– 3000 лв. Еднакви по
размер субсидии – по
5000 лв., бяха определени за Спортен
клуб „Борба, самбо,
джудо“, Спортен клуб
„Самбо Видин“, Спортен клуб „Бъдин - сам-

бо - 2016“, Спортен
клуб „Бъдин - джудо
- 2016“ и Спортен клуб
„Бъдин – ММА и бойно
самбо“. Спортен клуб
по бокс „Бдин Видин“
също ще получи 5000
лв., за Спортен клуб по
тенис на маса „Бдинци
2000“ бяха гласувани
2000 лв., а 500 лв. – за
Спортен клуб по културизъм „Бъдин“.

AMUSNET INTERACTIVE ПОДПОМАГА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЪВ ВИДИН
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Видин. Това е второто
дарение, което компанията прави в Северозападния регион от
началото на годината,
с цел да подобри условията за обучение в
местните училища.
„Всички
ученици
трябва да имат равен
достъп до високо-технологични
решения
в образованието. В
качеството си на софтуерна компания ние
вярваме, че в днешно
време знанието и напредъкът са невъзможни без наличието на

съвременните технологии в образователния процес“, сподели
Лилия Чаталбашева,
директор „Маркетинг
и комуникации“ на
Amusnet
Interactive.
Надяваме се, че тези
устройства ще зарадват децата и ще им отворят още една врата
към знанието.“
В кампанията са
включени 9 училища,
а броят устройства
е разпределен спрямо нуждите на съответното училище. На
връчването присъстваха
представители
на Amusnet Interactive,

кметът на община Видин д-р Цветан Ценков, г-жа Борислава
Борисова, зам.-кмет по
хуманитарни дейности
и социална политика.
„Признателни сме
на ръководството на
Amusnet
Interactive
за подкрепата, която
оказват на общинските училища във Видин.
Смарт устройствата,
които компанията дарява, ще се използват
за нуждите на обучителния процес не само
по време на пандемия,
но и в ежедневната
програма“, каза д-р
Цветан Ценков, кмет

на община Видин. Той
изказа удовлетворението си, че дарението
се случва в навечерието на най-светлия
български празник –
24 май.
Amusnet Interactive
създава онлайн софтуерни и игрални решения от ново поколение.
Компанията развива
портфолио от над 200
игри на различни теми.
Игровото съдържание,
разработено от компанията, е налично в
уеб страниците на над
750 оператори в целия
свят.

останало ще го решава
следващият Общински
съвет. „Сега целта е да не
позволим някой да вземе
пристанището и да си направи каквото иска в найхубавата част на града.
Второ, ако успее Общината да изкара някакви
пари – чудесно. И трето
– да има някакъв ред при
посрещането и изпращането на туристите. Всичко, което говорим сега,
ще стане безпредметно,
ако от Министерството
заявят, че нямат намере-

ние да дават концесия.
Първо трябва да знаем
какви са намеренията на
Министерството“,
каза
Генади Велков.
В крайна сметка
настояването на част от
общинските съветници
материалът да бъде върнат за прецезиране беше
отхвърлено. При финалното гласуване обаче не
бе събрана достатъчна
подкрепа и самото предложение също не бе прието.

Обвинения за натиск върху
съветници прозвучаха в ОбС – Видин
Със словесен сблъсък между председателя
на Общински съвет –
Видин Генади Велков и
председателя на групата
на съветниците от БСП
Димитър Велков започна проведеното на 27
май заседание на видинския местен парламент.
Двамата си размениха
взаимни обвинения за
натиск върху общински
съветници, а явно със
същия въпрос ще се занимава и българската
прокуратура.
Повод за сблъсъка
бе декларация на групата
съветници-социалисти,
която Димитър Велков
прочете от трибуната на
ОбС: „От днешното заседание на ОбС – Видин,
общинските съветници
социалисти във Видин,
ще намалеят с един. До
това решение на групата
на БСП се стигна трудно,
но честно и прозрачно.
Общинският
съветник
Калоян Борисов, избран
с листата на БСП, в разрез с предизборната ни
програма и решенията
на групата, негласно
стана част от управляващото дясно мнозинство
и да подкрепя и гласува
решенията на шайката
на ГЕРБ и СДС в община
Видин и предложенията
на кмета Цветан Ценков.
А някои от тези предложения, като тегленето на
милиони кредити, многократното увеличение на
данъци и такси, както и
приемането на бюджета
на ГЕРБ и СДС, в който
не пожелаха да отделят
поне 200 000 лв. за изнемогващата видинска
болница, са в сериозен
ущърб на гражданите и
то в условия на икономическа рецесия, КОВИДкриза и безработица. Използването на семейни
и други зависимости от
шайката на ГЕРБ и СДС
и по-специално от кмета
Ценков и председателя
на ОбС Генади Велков,
за да гарантират мнозинството си и да прокарват
интересите си, е ясен
показател за тяхната

същност. Те доскоро управляваха със същите
силови похвати и държавата, като всичко това ни
кара да си спомним едни
отдавна забравени мутренски времена“.
Декларацията провокира председателя на
ОбС – Видин също да
вземе думата, за да заяви, че за времето, в което
е част от местния парламент, не му се е случвало да става свидетел на
такава наглост. „Моля г-н
Велков, ако не аз ще го
направя, да сезира Прокуратурата. Аз ще бъда
свидетел какъв натиск и
какви заплахи се отправиха миналия път към
г-н Борисов, защото той
реши да гласува бюджета. Това за „мутренските“
ще го отмина с мълчание, защото едни други
приличат на мутри и се
занимават с мутренски
въпроси. Когато пуснете
в Прокуратурата сигнала,
ако не аз ще го направя,
ще свидетелствам и как
един друг съветник от
Вашата група заплаши
един съветник от Вашата група с, цитирам, „ще
те смачкам“, защото си
е позволил да гласува
предложение. Можете да
включите и как един съветник от Вашата група
разруши част от исторически паметник – нещо,
за което писахте срещу
мен. Взех думата, защото подобно нахалство
никога не се е случвало
– да плачеш за болницата, когато си направил
стачка в болницата, в резултат на което над 300
000 лв. годишно не влизат в болницата, а влизат
в частната хемодиализа,
е, пак казвам, наглост“,
заяви председателят на
ОбС.
Последва нова размяна на реплики. Димитър Велков каза, че
сигналът вече е внесен в
Прокуратурата. А Генади
Велков му отговори, че
очаква с нетърпение да
бъде извикан, за да свидетелства.
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Дейности по програма „Еразъм+“ проект „Играчките на моята баба“ в Португалия

В периода от 24
април до 30 април
група от СУ „Св. св.
Кирил и Методий“, гр.
Видин посети Португа-

телните дейности по
проекта.
Целта на тази мобилност беше подобряване на езиковите
умения на участниците чрез общуване
посредством
игри.
С т р а н ата - д о м а к и н
представи свои традиционни игри, в които
се включиха ученици
от всички партньорски

които се проведоха
в два дни, имаха за
цел да държат учениците далеч от различни смарт технологии и да насърчат
здравия спортен дух.
Спортните дейности
бяха излъчвани на
живо в платформата
eTwinning, за да станат достъпни за пошироката публика.

лия по проект „Играчките на моята баба“,
съфинансиран
по
програма“ Еразъм+“.
В
международната
мобилност участваха
двама учители и четирима ученици от V
и VI клас, които станаха част от заключи-

училища от Турция,
Испания, Италия, Румъния и България,
като учениците от
България и Румъния
също успяха да покажат две от своите
игри и да научат своите съученици как се
играят. Състезанията,

Участниците също
така успяха да се
насладят на някои
природни, културни и
художествени забележителности от тази
част на страната, като

Общините Чупрене и Ружинци заедно
ще работят за популяризиране
на местните традиции и обичаи
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„Бит и култура на
турлаците“, която
ще бъде подредена
в село Чупрене. Тя
ще представя културата, историята,
бита и традициите
на община Чупрене
чрез снимков и документален материал, както и автентични веществени
експонати. Една от
най-атрактивните
дейности по проекта пък ще се реализира в Ружинци
– общината ще е
домакин на Фолклорен
фестивал
на местни обичаи и
традиции „Копрен –
Миджур“.
Останалите дейности по проекта
включват създаване на Алея на Чипровските килими

с инсталации на
открито в Чипровци
и подреждане на
постоянна музейна
експозиция „Лопушанското поречие
от древността до
наши дни“ в Георги
Дамяново.
Освен
това ще бъдат възстановени и популяризирани местни
обичаи. Предвидено е и провеждане на проучване и
анализ на историческото наследство
на територията на
СНЦ „МИГ „Западна Стара планина
– Копрен – Миджур
– Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци“, както и разработване
на концепция за
популяризиране на
местната идентичност.

з абел ежител ните
гледки от р. Дуоро и
историческият център
на гр. Порто.
„По време на визитата успяхме да
посетим две от общо
шестнайсетте училища, включени в клъстера, с който работим. Също така бяхме
приети от зам.- кмета
на гр. Лоузада, отговарящ за сферата
на образованието и
спорта, който ни представи част от петдесетте проекта, които
развива общината в
същите сфери“, разказаха от СУ „Св. св.
Кирил и Методий“.
Програма „Еразъм
+“ дава много възможности за развитие.
Учениците успяха да
упражнят своите знания и умения, да станат по-уверени, да се
запознаят с позитивни млади хора, както
и да пътуват и да се
забавляват.

Кеба, Румяна Попова и Невена Цонева
ще пеят на събора в Чупрене


от стр. 1

десетки фолклорни
състави и индивидуални изпълнители от
България и от чужбина. Организаторите
– Община Чупрене и
Народно
читалище
„Христо Ботев-1897“,
с. Чупрене – ще зарадват многобройните посетители, които
турлашкият
събор
неизменно привлича,
и с концерти на гостуващи изпълнители
– Румяна Повова, Невена Цонева и Драган
Коич – Кеба.
Официалното откриване на Турлашкия събор ще бъде
в 17:00 ч. на 10 юни
(петък), като още от
16:00 ч. ще започнат
изявите на участниците. Те ще продължат до 20:30 ч., когато на сцената в село
Чупрене ще излезе
популярната изпълнителка Румяна Попова. Час по-късно,

в 21:30 ч., започва
концертът на друга
обичана българска
певица – Невена Цонева.
В събота (11 юни)
фолклорната
програма ще започне
в 10:00 ч. сутринта,
като изявите на участниците ще продължат до вечерта. От
20:30 ч. за жителите
и гостите на Чупрене
ще свири Берковската духова музика. За
доброто настроение
на всички присъстващи на XVI-ия Турлашки
фолклорен
събор ще се погрижи
и сръбският певец
Драган Коич – Кеба.
Неговият концерт ще
започне в 21:30 ч.
През трите дни на
събора, паралелно с
изпълненията на сцената, организаторите
са подготвили съпътстващи мероприятия,
които ще представят
турлашката култура
във всичките й аспе-

кти – бит, фолклор,
традиции и обичаи.
Сръбската кухня и
местните ястия също
ще са един от акцентите. Отново местни

и гостуващи производители ще имат възможност да изложат
своите стоки и екологично чиста продукция.
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На 24 май във Видин отличиха дейци на просветата,


видинският кмет. Той
изказа признателност
към всички, които изпълняват своята мисия на учители, писатели, просветители,
учени, творци и ги
призова да продължават да разпръскват
светлината на книжовността, културата
и изкуството, защото

от стр. 1

ституции,
ученици,
учители, граждани.
Тържественото награждаване на
изявени деятели в
областта на образованието, науката и
културата се състоя
на откритата сцена в
Крайдунавския парк.
Сред официалните
лица бяха кметът на
Община Видин д-р
Цветан Ценков, заместник-председателят на 47-мото Народно събрание Росица

дра Тошева и Раян
Руменов от Детска
градина „Славейче“
и Александра Милкова от Детска градина
„Русалка“.

шествие и връчване
на почетните отличия
на заслужили учители, деятели на културата и изкуството и
ученици. „За мен като
кмет и за моя ръководен екип развитието
на образованието и
културата винаги са
били във фокуса на
вниманието. Продължаваме да се грижим
за изграждане на подобри условия за обучение и възпитание
на децата и учениците; да подобряваме
образователната ин-

Кирова, Негово Високопреосвещенство
Видинският митрополит Даниил, изпълняващият длъжността
началник на Регионалното управление
на образованието Ангел Донкин, председателят на Общинския
съвет Генади Велков,
заместник-кметове-

фраструктура, като
реализираме
различни дейности по
европейски програми и проекти; да ангажираме
младото
поколение с редица
активности,
които
осмислят свободното им време“, заяви

те на Общината Борислава Борисова и
Десислава Тодорова.
Церемонията започна под звуците на
химна „Върви, народе
възродени“, в изпълнение на Градския
духов оркестър, след
което кратък рецитал
представиха
шестгодишните Алексан-

Тържествено слово по случай празника произнесе д-р
Цветан Ценков, който
припомни, че след
двегодишно прекъсване заради епидемичната обстановка
днес Община Видин
възстановява традицията и отбелязва
24 май с празнично

годината в предучилищното образование
стана Иванка Методиева, старши учител в
ДГ „Русалка“; в начален етап – Луиза Антова, старши учител в
СУ „Цар Симеон Велики“; в прогимназиален етап – Емилия
Петрова, старши учител по математика в
България се нуждае
от своите съвременни будители.
Приветствия отправиха също заместник-председателят на
Народното събрание
Росица Кирова, Негово Високопреосвещенство Видинският
митрополит Даниил
и началникът на РУО

Ангел Донкин.
Отличията на из-

тъкнати учители връчи кметът на Община Видин д-р Цветан
Ценков. Учител на

Профилираната природо-математическа
гимназия „Екзарх Антим I“; в гимназиален
етап – Милена Ружева, старши учител по
английски език в Гимназията с преподаване на чужди езици
„Йордан Радичков“.
П р е д с е д а т ел я т
на Общинския съвет
Генади Велков връчи
три специални награди. С почетна грамота
и плакет за изключителен принос
в развитието
на средното 
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културата и изкуството и изявени ученици

образование
и високи постижения на
ученици в областта
на математиката бе
удостоен Тома Ге-



оргиев, старши учител по математика в
ППМГ „Екзарх Антим
I“, като от негово име

Славейков“. Грамота
получи и Мария Колева, ресурсен учител в
Регионален център за
подкрепа на процеса
на
приобщаващото
образование за работа с деца със специални образователни
потребности.
Заместник-кметът
на Община Видин
Борислава Борисова
връчи още една специална награда – на
доц. д-р на науките
Милена Кирова, де-

и наградите на отличените в категория
„Култура и изкуство“.
Почетният
плакет
„Деятел на културата
и изкуството“ получи актьорът Николай
Янев, който бе и водещ на церемонията.
Обичан и уважаван
видински актьор, с
изключително
присъствие не само във
видинския театър, но
и в българския театър
и кино.
С грамота и плакет

учител по математика в ППМГ „Екзарх
Антим I” и Галя Митова, старши учител

кан на факултет „Бизнес и мениджмънт“ в
Русенски университет
„Ангел Кънчев“. Отличието й се присъжда
за висок професионализъм и активен
принос в развитието
и утвърждаването на
висшето учебно заведение и на Филиал Видин. Наградата
прие административният директор на
филиала д-р на юридическите науки Момчил Станков.
Борисова връчи

за принос в изследването и съхраняването на историческата
памет на Видин бе
награден Рачо Миланов, краевед, изследовател, дарител.
Тази година с почетна грамота „Неофит Рилски“ за дългогодишна цялостна
и
професионална
дейност в системата
на предучилищното
и училищното образование от Община
Видин бяха отличени
Румяна Петрова, директор на ППМГ „Екзарх Антим I”; Тома
Георгиев,
старши

по физика и астрономия в ГПЧЕ „Йордан
Радичков“. От името
на министъра на образованието и науката акад. Николай
Денков,
грамотите
връчи Ангел Донкин.
Той обяви и носителя на индивидуалната награда „Антим I
Видински“ за 2022 г.,
която се присъжда
за изключителни постижения в учението.
Специалната статуетка получи Кристина
Славчева, ученичка в
12 клас на ППМГ „Екзарх Антим I“.
Тази година

наградата прие директорът на училището Румяна Петрова. С
грамота за проспериращ млад учител бе
отличена
Кристина

Ванчева, учител по
икономически дисциплини в Средно училище „Петко Рачов

за първи път бяха
отличени талантливи видински ученици, които получиха
годишна стипендия.
Инициативата, наречена „Изследователи
на знанието“, е на Росица Кирова, заместник-председател на
Народното събрание.
Наградени бяха Десислава Маринова (12
клас, ГПЧЕ „Йордан
Радичков“); Радослав
Попов (11 кл., ППМГ
„Екзарх Антим I“);
Ради Иванов (11 кл.,
СУ „Цар Симеон Велики“); Ивайло Георгиев (9 кл., ПГ „Проф.
д-р Асен Златаров“)
и Стефан Живков (6
кл., ОУ „Иван Вазов“).
Още
една
талантлива ученичка
получи
стипендия,
осигурена от Община
Видин - това е ЕленаСтефани Силвиева от
9 кл., СУ „Св. св. Кирил и Методий“. Наградата бе връчена
от заместник-кмета
Десислава Тодорова.
Тържеството
по
случай 24 май завърши с празничен
концерт на Народно
читалище
„Светъл
ден-2009“ с художествен ръководител
Йоана Ванкова.
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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 site: www.vidin.bg
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.90, и чл.91 от ППЗСУ
и Заповед № РД-02-11-456/25.05.2022 г. на
Кмета на Община Видин
О Б Я В Я В А М:
Конкурс за възлагане управлението на
следните социални услуги: Защитено
жилище за лица с умствена изостаналост
„Вяра, Надежда и Любов”, Център за
настаняване от семеен тип за деца и/или
младежи с увреждания „Зора” и Център
за настаняване от семеен тип за деца и/
или младежи с увреждания „Дъга” на
територията на Община Видин
1.Условия за участие и изисквания към
кандидатите:
1.1. В конкурса могат да участват физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ,
както и юридически лица с нестопанска цел,
които имат и развиват подобен предмет на
дейност.
1.2 Физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали
съгласно законодателството на друга държава
– членка на ЕС, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.
1.3 Допуска се участие на сдружение от
партньори, като задължително се посочва водещата организация. В тези случаи се предоставя споразумение за сътрудничество с ясно
разпределение на правата, отговорностите и
задълженията на участващите в сдружението. В тези случаи на изискванията за участие
трябва да отговаря водещата организация в
консорциума.
1.4. Кандидатите трябва да притежават лиценз от Агенция за качеството на социалните
услуги, даващо им право да предоставят социалните услуги, обект на този конкурс.
1.5. Кандидатите трябва да имат опит в
сферата на социалните услуги не по-малък от
3 /три/ години.
2. Характеристика и специфика на предоставените социални услуги:
2.1. Изпълнителят на социалната услуга
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Вяра, Надежда и Любов” с максимален
брой потребители 8 лица, численост на персонала 5 щатни бройки, трябва да организира услугата съгласно изискванията на нормативната
база, в съответствие с предвидените критерии
и стандарти.
2.2. Целта на социалната услуга Защитено жилище за лица с умствена изостаналост е
извеждане на пълнолетни лица с различна степен на умствена изостаналост, които се нуждаят от постоянна подкрепа, грижи и наблюдение
в своето ежедневие, от специализираните институции и предотвратяване на настаняването
в институции на такива лица от семейства, за
които няма кой да полага ежедневни грижи.
Услугата представлява алтернатива на институционалния тип грижи, като осигурява подкрепа в общността на възрастни с интелектуални
затруднения.
2.3. Изпълнителят на социалната услуга
Център за настаняване от семеен тип за деца
и/или младежи с увреждания с максимален
брой потребители 14 деца и/или младежи с
увреждания и численост 13 щ. бр. трябва да
организира услугата съгласно изискванията на
нормативната база, в съответствие с предвидените критерии и стандарти.
2.4 Център за настаняване от семеен тип
за деца и/или младежи с увреждания е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване
и развитие на деца и младежи, за които към

момента на настаняване не е възможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство,
в семейството на близки или роднини, или в
приемно семейство.
3. Финансиране и начин на предоставяне на средствата:
3.1. Бюджетът се формира, като средствата за работните заплати и издръжка са според
установените в съответната финансова година
стандарти за издръжка за делегирани от държавата дейности.
3.2. Министерският съвет ежегодно приема
Решение за остойностяване на единните финансови стандарти за издръжка. Годишният
бюджет на социалните дейности за 2022 г. е
определен с Решение № 50/03.02.2022 г. на МС
за приемане на стандарти за делегираните от
държавата дейности с натурални и стойности
показатели през 2022 г., както следва:
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – 157 320 лв.
Център за настаняване от семеен тип за
деца и/или младежи с увреждания - „Дъга”
– 380 562 лв.
Център за настаняване от семеен тип за
деца и/или младежи с увреждания - „Зора”
– 380 562 лв.
Срокът за финансиране е за четири години,
считано от датата на подписване на договора.
При изменение на нормативния акт Програмата за управление и предоставяне на социалните услуги и заплащането на външният
доставчик подлежи на актуализация. Общият
размер на средствата до края на календарната
година се определя пропорционално, считано от датата на влизане в сила на договора.
Размерът на бюджета за следващите години ще бъде в съответствие със стандартите
за съответната година, съгласно Решение на
Министерския съвет. При промяна на броя на
потребителите, водещ до промяна на сумата
за издръжка, същата се коригира съответно с
анекс към договора.
4. Документи за участие:
4.1. Копие от съдебно решение за регистрация и последващи промени, съобразно българското законодателство.
4.2. Копие от лиценз/и за предоставяне на
социални услуги от Агенция за качеството на
социалните услуги.
4.3. Копие от картата за идетификация по
Булстат
4.4. Удостоверение за липса на данъчни
задължения пред общината по седалището на
юридическото лице – издадено след датата на
обявлението.
4.5. Удостоверение за липса на данъчни задължения пред ТД на НАП- гр. Видин.
4.6. Удостоверение за липса на изпълнителни дела.
4.7. Свидетелство за съдимост на ръководният орган.
4.8. Декларация от ръководния орган, че не
се намира в производство по несъстоятелност.
4.9 Удостоверение за данъчна регистрация
4.10. Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги, от
предишни възложители или от партньори, със
задължително посочени адреси и телефони.
4.11. Информация за досегашната работа
на доставчика на социалната услуга.
4.12. Детайлизирана програма от кандидата за развитие на социалната услуга Център
за настаняване от семеен тип за деца и/или
младежи с увреждания и Защитено жилище за
лица с умствена изостаналост
4.13 Списък-декларация за работния ресурс на кандидата:
а) техническото оборудване

б) човешкия ресурс – квалификация и професионална автобиография за всеки, който ще
работи в екипа.
Всички документи трябва да се представят
в оригинал, с изключение на посочените от
възложителя, които са подписани и подпечатани от кандидата (вярно с оригинала).
4.14. Копие на годишния счетоводен баланс
и отчет за приходите и разходите на кандидатите за последните 2 години.
4.15. Декларация по чл. 64, ал.2, т. 4 от
ЗСУ
4.16. Декларация по чл. 64, ал.2, т. 5 от
ЗСУ
5. Дата, час и начин на провеждане на
конкурса:
5.1. На 46-ия ден след публикуване на обявата, ако този ден е неприсъствен - в следващия присъствен ден в 14:00 часа, Комисията
проверява наличието и редовността на документите. Кандидатът, който не отговаря на изискванията се отстранява от участие в конкурса. Предложенията се отварят, разглеждат по
реда на тяхното постъпване.
Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите.
6. Краен срок и място за подаване на документите:
6.1. Документите се подават от кандидатите до 45-ия ден след обявяване на конкурса в
административната сграда на Общинско предприятие „Социални дейности“ - Община Видин,
ул. ”Княз БорисI” №3, ет.1, ст.№2 /Деловодство/;
Тел. за контакти: 094/ 601 131.
При приемане на документите върху плика
се отбелязват: поредния номер, дата и часа на
внесеното предложение и тези данни се записват във входящия регистър.
7. Начин на оценяване:
7.1. В 14-дневен срок от провеждане на
конкурса, комисия назначена със Заповед на
Кмета на Община Видин, извършва оценка на
кандидатите по следните критерии, с относително тегло – максимум 100 точки:
7.1.1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия -10 точки
7.1.2. Опит на кандидата в предоставянето
на социални услуги и търговска репутация- 20
точки
7.1.3. Работен капацитет на кандидата и
квалификация на кадрите – 20 точки
7.1.4. Финансова стабилност на кандидата
– 10 точки
7.1.5. Представена от кандидата програма
за развитие на социалните услуги – 20 точки
7.1.6. Кандидатът да има осигурена материална база отговаряща за предоставяне на
социалната услуга – 20 точки
8. Краен срок за обявяване резултатите
от конкурса.
8.1. Комисията изготвя протокол за класиране на кандидатите.
Въз основа на протокола изготвен от комисията, Кметът на Общината в 3-дневен срок
издава Заповед, с която определя кандидата
спечелил конкурса.
Обжалването на Заповедта не спира изпълнението й.
8.2. Резултатите от конкурса се съобщават
на участвалите в него лица в 7-дневен срок от
издаване на Заповедта.
8.3. Въз основа на Заповедта за определяне на класирането на кандидатите, Кметът на
Общината сключва договор с кандидата класиран на първо място.
Д-Р ЦВЕТАН ЦЕНКОВ
Кмет на Община Видин

7
за 35 000 лева, тел.:
ПРОДАВА

0878 864 985, 0899

ИМОТИ

864 954
Продавам двуста-

Продавам

трис-

ен тухлен апартамент

таен панелен апар-

в района на Военното

тамент, след ремонт,

окръжие на ет. 3; тел.:

ет.1, в ж.к. Панония,

0878 864 985, 0899

тел.: 0878 864 985,

864 954
Продавам

0899 864 954
Продавам

дву-

стаен тухлен апартамент в ж.к. „Химик“

таен

тухлен

трисапар-

тамент, 109 кв.м. в
центъра

/до

Музея

Скеле под наем
+359 893 502 430

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 удостоверения за допълнителна квалификация и
умения, както и наличието на шофьорска
книжка ще се считат за предимство.
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:

и Гимназията/, ет. 4.

кв. м. в ж.к. „Акджа-

Раброво, 7.5 дка, тре-

подлежи на регистра-

Не е последен етаж.

мия“.

та категория, обра-

ция; тел. 0889921745

тел.: 0878 864 985,

0887 381 855

094/600

399,

Продавам

ху-

таен

тухлен

апар-

воделски машини –

438

банциг, абрихт, дър-

тамент 100 кв.м. с

Продавам дворно

апартамент с гледка

таванска стая в ж.к.

място в село Покрай-

към Дунав, ремонти-

„Калето“,

на, 900 кв. м; тел.:

ран и обзаведен; тел.:

лева.

864 954

65

000

0893 269 304

Продавам

воделски

инвентар;

тел.: 0882 096 555
Продавам/Заменям немска перална

във

машина, цена 520 лв.;

Видин къщи и апар-

КУПУВА ИМОТИ

тел.: 0886 109 417

Купувам

и

Продавам триста-

таменти и парцели в

ен тухлен апартамент

Западна и Южна про-

на ет. 4 и двустаен

мишлена зона; тел.:

ботваема

тухлен

0888 622 789

ска земя и дялове от

апартамент

дър-

лева; тел.: 0897 942

бав тристаен тухлен

0878 864 985, 0899

Продавам

ботваема, цена 1000

Продава се трис-

0899 864 954

Продавам банциг
образемедел-

борапарат;

тел.:

0884 850 159

в ж. к. “Бенковски” с

Продавам масив-

ниви в община Ви-

гледка към крепост-

на едноетажна къща,

дин, Брегово, Ново

та “Баба Вида”, ет. 3;

с жилищна площ око-

село, Грамада, Кула,

тел.; 0878 864 985,

ло 75 кв. м, находя-

Димово, Макреш, Ру-

мед от рапица и во-

0899 864 954

РАЗНИ КУПУВА
Купувам

пчелен

ща се в централната

жинци, Бойница. По-

сък; тел.: 0887 621

Продавам панел-

част на гр. Видин, с

мощ при изготвяне на

540

на гарсониера в ж.к.

дворно място 375 кв.

документи. Безплат-

„Панония“, ет. 4 и дву-

м; тел.: 0877 151 848,

ни

стаен панелен в ж.к.

0876 808 296

Заплащане веднага;

Каравелов“;

Продавам/Заме-

тел.: 0878 864 985,

ням парцел, 521 кв.

0899 864 954

м, ж.к. “Крум Бъчва-

„Петко

Продавам

чети-

ристаен тухлен апар-

0899 864 954
Купувам

с кат. „C“ за четириос

ров”, без посредник;

къщи в област Видин;

чително е да е с опит.

тел.: 0876 099 585

тел.: 094/ 600 481,

За област Монтана и

0899 823 840

област Видин; тел. за

Продавам изгодно

094/600 399, 0887 381

гарсониера в ж.к. “Хи-

855

мик”, 50 кв. м; тел.:

голяма

тухлена

връзка: 0898 594 794
ДАВА ПОД НАЕМ

в

Продавам дворно

офиси и магазини във

място 1200 кв. м, със

Видин; тел.: 0888 622

тиран и напълно об-

стара къща и кладе-

789

заведен с парно и

нец, в гр. Дунавци;

гараж. 094/600 399,

тел.: 0888 629 601
Продавам

0887 381 855
Продава се па-

в

село

къща

ски език от частен
учител; тел.: 0896 294

Новоселци,

434

0898 803 419

ПРОДАЖБИ

мостоятелна къща на
два етажа с двор 560

„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

зев

Продавам малка
алуминиева лодка. Не

земя

Ремонт и продажба на хладилници и
фризери; тел.: 0878

землището на село

меделска

УСЛУГИ

866

кв. м. на ет. 4 в ж.к.

Продава се са-

тел.:

халета; тел.: 0888 677

РАЗНИ

0887 381 855

вестници;

0879 168 048

Уроци по англий-

цена 4500 лв.; тел.:
Продавам

продавач

Давам под наем

нелна гарсониера 40
„Химик“. 094/600 399,

Търся
на

Давам под наем

0888 259 935

ж.к. „Калето“, ремон-

апартамент

Търси се шофьор

тел.: 0878 864 985,

самосвал. Препоръ-

то“ на ет.3 с гараж.

таен

РАБОТА

съвети.

селски

тамент в ж.к. „Кале-

Продава се трис-

правни

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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Второто издание на фестивала Vida Art премина при голям интерес

Куклени
представления,
театър,
stand-up
comedy,
фокуси и кино под
звездите привлякоха
стотици зрители в

ци, магически спектакли, театрални представления, кино под
звездите. Борисова
благодари от името
на кмета на Общи-

рамките на второто
издание на Vida Art
Festival. Събитието,
което се организира
от Община Видин
и Event Masters, се
проведе на 21 и 22
май и предложи незабравими срещи с

на Видин д-р Цветан
Ценков и от свое име
на съорганизаторите,
на всички участници
и на колегите от Общината за това, че
обединяват усилия
и подготвят един истински подарък за

изкуствата, а разнообразната програма
предложи по нещо за
всички възрасти.
Фестивалът
бе
открит
официално
от заместник-кмета
Борислава Борисова
при БиблиоПощата в
Крайдунавския парк.
„Отново в рамките на
два дни нашият град
ще бъде вълнуваща
фестивална сцена.
Днес поставяме началото с куклено
шоу, дело на талантливия марионетист
Теодор Борисов, който е наш съгражданин и създава едно
прекрасно изкуство“
– заяви тя. И допълни, че фестивалът
предлага още редица интересни прояви
като арт работилни-

жителите и гостите
на нашия красив старопрестолен
град.
„Пожелавам
успех
на второто издание
на Vida Art Festival и
нека той остави незабравими впечатления! На добър час!“
– каза заместник-кметът.
Марионетистът Теодор
Борисов изненада присъстващите с неочакван жест.
Той
сподели,
че се завръща
от столицата на
Тунис, където е
бил удостоен с
четири награди
и номиниран за
7-те марионетисти в Европа
от
арабския

свят. Една от наградите
талантливият
ни съгражданин подари на Община Видин, като благодари
на местната институция за възможността
неговото
изкуство
да бъде представяно пред видинската
публика. Борислава
Борисова заяви, че
съхранението на такава награда е чест
не само за Общината, но и за всички жители на Видин.
Десетките деца и
техните родители наблюдаваха с огромен
интерес уникалните
кукли на Теодор Борисов, които „разказваха“ своите истории
без думи. Сред зрителите бе и заместниккметът на Общината
Светослав Скорчев.
След силния старт
на Vida ART Festival
2022 през първия
ден, фестивалната
вечер дойде с интересни предложения.
От 19:30 ч. на лятната сцена в крепостта
„Баба Вида” бе представено шоуто Magic
stand-up comedy, с
участието на Иван
Динев-Устата и Юрий
Захариев. Публиката
се забавлява истински с пресъздадените забавни лични
истории и се потопи
в магическата атмосфера на фокусите.
От 21 ч. българският кино хит „Завръщане 2” събра
многобройна публика
под открито небе край
средновековната крепост. Специален гост
бе режисьорът на

п р од у к ц и я та
Ники Илиев.
„Много се радвам, че съм
тук – влюбих
се във Видин
преди много
години и съм
щастлив, че
отново
съм
във
вашия
град” – с тези
думи популярният актьор и
режисьор се
обърна
към
зрителите и им пожела приятно гледане.
Вторият
фестивален ден започна с
нова вълнуваща среща с изкуството на
марионетиста Теодор
Борисов.
Отново
десетки деца се събраха пред сцената
на „БиблиоПощата“ в
Крайдунавския парк

и се забавляваха с
авторското
марионетно шоу на нашия
съгражданин. Сред
зрителите на спектакъла беше и заместник-кметът на Община Видин Десислава
Тодорова.

И през двата фестивални дни наймалките жители на
Видин имаха възможност да се включат в
три арт работилници.
В едната от тях желаещите можеха да научат от марионетиста
Теодор Борисов как
се изработват кукли
от хартия за куклено
шоу; в другата – да

разберат кои са тънкостите на магическото изкуство и как
се правят фокуси от
популярния Юрий Захариев, изправил на
крака жури и публика в „България търси
талант“ и в третата
– да направят
първи стъпки в
театралното изкуство с Илиян
Диков, студент в
НАТФИЗ.
Край
крепостта
„Баба
Вида“ се проведе и пленер, в
рамките на който ученици от
Средно училище
„Св. св. Кирил и
Методий“,
под
рък оводството
на преподавателката Бисерка

Вълканова, рисуваха
емблематичната историческа забележителност.
Второто издание
на Vida Art Festival
2022 завърши с театър и кино под звездите. На лятната
сцена в крепостта
„Баба Вида“ в неделя (22 май) вечерта
бе представен спектакълът „Женско царство“
на Общинския
драматичен
театър „Владимир Трандафилов“,
с
режисьор Дейвид Славчев.
Многобройната публика,
сред която бе
и кметът на
Община
Видин д-р Цветан
Ценков, бурно
аплодира вел и к ол е п н ат а
игра на актьорите, които „разказаха“
на пръв поглед една
история за сблъсъка
между половете, но
всъщност показаха
как неограничената
власт може да накара хората да се самозабравят.
Фестивалната
програма продължи
с кино под звездите.
На големия екран,
издигнат на метри
от крепостта „Баба
Вида“, десетки почитатели на седмото изкуство гледаха
сръбския кино хит
„Южен вятър 2: Ускорение“. Така, сред
уникалната атмосфера на Крайдунавския
парк, завърши второто издание на Vida
Art Festival.
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