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Четете на стр. 2

Кметът на Видин проведе среща с 
посланика на Кралство Испания

Четете на стр. 5

Студенти от Националната художествена 
академия рисуваха забележителностите на Видин

Посланикът на Испания се 
срещна с деца от спортно-со-
циалното училище на Фонда-
ция „Реал Мадрид“ във Видин

Беше даден старт на сани-
рането на 13 многофамилни 
жилищни сгради във Видин

Студенти по здравни грижи, при-
ети в РУ „Ангел Кънчев“, ще бъдат 
подпомагани със стипендия

Град Видин бе 
домакин на учебно-
творческа практика 
на студенти от Наци-
оналната художест-
вена академия в Со-
фия. Инициативата 
се осъществи със съ-
действието на Общи-
на Видин. В рамките 
на една седмица та-
лантливите младежи 
– студенти в специ-
алност „Плакат и ви-
зуална комуникация“, 
под ръководството на 

Посланикът на 
Кралство Испания 
в България Негово 
Превъзходителство 
Алехандро Поланко 
Мата бе на посе-
щение във Видин 
на 20 юни. В нашия 
град дипломатът 
се срещна с деца, 
трениращи футбол 
в спортно-социал-
ното училище на 
Фондация „Реал 
Мадрид“, което 
от няколко години 

функционира във 
Видин. Срещата се 
състоя на трениро-
въчното игрище до 
градския стадион 
„Георги Бенковски“ и 
на нея присъстваха 
заместник-предсе-
дателят на Народно-
то събрание Росица 
Кирова, областният 
управител на Ви-
дин Любен Иванов, 
кметът на община 

На 23 юни бе 
даден символичен 
старт на саниране-
то на 13 жилищни 
блока в град Видин. 
Строително-мон-
тажните работи се 

изпълняват в рам-
ките на проект „Въ-
веждане на мерки за 
енергийна ефектив-
ност в многофамил-

Във Филиал Видин 
на Русенския универ-
ситет „Ангел Кънчев“ 
през миналата сед-
мица бяха подписани 
тристранни договори 
за сътрудничество 
между висшето учеб-

но заведение, МБАЛ 
„Св. Петка“ и първи-
те трима студенти в 
специалността „меди-
цинска сестра“, про-
фесионално направ-
ление „Обществено 
здраве и здравни гри-
жи“ за академичната 
2022/2023 г. На съби-

Светлинно шоу с 
нестинарски танци 

край крепостта 
„Баба Вида“

Във Видин посрещаме юлското 
слънце заедно със Стефан 

Вълдобрев и Обичайните заподозрени

Теоретико-практически обучения за 
действия при ПТП проведоха пожарникари във Видин
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ни жилищни сгради 
на територията на 
град Видин“. Общата 
стойност на проекта 
е 3 332 493,62 лв., 
от които 2 832 619,58 
лв. са финансиране 
от Оперативна про-
грама „Региони в рас-
теж“ 2014 – 2020 г. и 
499 874,04 лв. – на-
ционално съфинан-
сиране.

В залата на Об-
щинския съвет се 
проведе откриваща 
пресконференция 
по проекта, в която 

участваха кметът на 
община Видин д-р 
Цветан Ценков, за-
местник-кметовете 
Десислава Тодорова 
и Светослав Скорчев, 
ръководителят на 
проекта инж. Мари-
ела Николова, както 
и инж. Благовест Ан-
гелов, изпълнителен 
директор на фирмата, 
която ще извършва 
строително-монтаж-
ните работи по един 
от 13-те блока. При-
състваха и предста-

вители на сдружени-
ята на собствениците 
на многофамилните 
жилищни сгради, как-
то и журналисти и 
граждани.

Кметът д-р Ценков 
отбеляза, че санира-
нето на 13-те блока 
ще е поредна стъп-
ка към промяната 
на облика на нашия 
град и именно зато-
ва е важно местната 
власт и останалите 
бенефициенти да се 
възползват в макси-
мална степен от въз-
можностите, които 
дават европейските 

програми. „Надявам 
се в следващия про-
грамен период много 
от нашите съгражда-
ни да се организират, 
да създадат сдруже-
ния на собствениците 
и да кандидатстват за 
саниране на техните 
жилища. Във връзка 
с настоящия проект 
Община Видин срещ-
на редица проблеми, 
защото инфлацията 
породи доста при-
теснения във фир-
мите-изпълнители, 

с които имаме склю-
чени договори. И се 
надявам в следва-
щите месеци, докато 
тече изпълнението 
на проекта, следва-
щото правителство 
да вземе мъдрото 
решение и да акту-
ализира цените поне 
с 10%, както се гово-
реше в публичното 
пространство. Защо-
то цените на строи-
телните материали и 
на труда се вдигнаха 
в пъти в сравнение с 
периода, когато запо-
чна изпълнението на 
този проект“, отбеля-
за видинският кмет. 

Инж. Мариела Ни-
колова, главен екс-
перт „Строителство и 
инвестиционни про-
екти“ в Община Ви-
дин и ръководител на 
проекта, представи 
целите и дейностите. 
„Общата цел е обно-
вяване на тринаде-
сет многофамилни 
жилищни сгради и 
осигуряване на по-
високо качество на 
жизнената среда за 
над 380 ползватели 
чрез изпълнение на 
мерки за енергийна 
ефективност“, обяс-
ни инж. Николова. Тя 
допълни, че освен 
това с изпълнението 
на проекта ще се по-
стигне минимум клас 
„С“ на енергопотреб-
ление за 13-те мно-
гофамилни жилищни 

сгради, както и нама-
ляване на разходите 
за енергия и на еми-
сиите на парникови 
газове и осигуряване 
на по-добро качество 
на въздуха. Обновя-
ването на блоковете 
ще допринесе и за 
създаване на по-до-
бри условия за живот 
и ще доведе до подо-
бряване на експло-
атационните характе-
ристики и удължаване 
на жизнения цикъл на 
санираните сгради. 

13-те сгради, кои-
то предстои да се об-
новят, са: блок № 10 
в ж.к. „Христо Ботев“; 
блок №29, вход А и 
Б в ж.к. „Химик “; на 
ул. „Хаджи Димитър“ 
№24; блок №1, вход 
А и Б в ж.к. „Плиска“; 
на ул. „Градинска“ № 
1А; блок №2, вход А и 
Б в ж.к. „Георги Бен-
ковски“; на ул. „Цар 
Иван Срацимир“ № 
6; на ул. „Цар Асен I“ 
№ 25, вход А и Б; на 
ул. „Сан Стефано“ № 
3; блок №3 в ж.к. „Пе-
тко Каравелов“; на ул. 
„Княз Борис I“ № 11, 
вход А и Б; блок № 4, 
вход А и Б в ж.к. „Геор-
ги Бенковски“ и на ул. 
„Патриарх Евтимий“ 
№ 1, вход А и Б. За 
част от тези жилищни 
сгради техническите 
проекти са все още 
на етап финализира-
не, но очакванията на 
Община Видин са, че 

до средата на август 
вече ще са разкрити 
строителните пло-
щадки за всички 13 
жилищни сгради.

След пресконфе-
ренцията бе даден 
и символичен старт 
на строително-мон-
тажните работи. Това 
стана на церемония, 
която се състоя пред 
един от блоковете, в 
които в следващите 
месеци ще се въведат 
мерки за енергийна 
ефективност – мно-
гофамилна жилищна 
сграда, находяща се 
на ул. „Цар Асен I“. 
Изпълнител на обек-
та е „Енерджи ефект“ 
ЕАД, гр. София. 

Кметът д-р Цве-
тан Ценков отбеля-
за, че в съседство 
до жилищния блок в 
момента с финанси-
ране от Оперативна 
програма „Региони в 
растеж“ 2014 – 2020 
г. се реновира друг 
обект – видинската 
Синагога. „Надявам 
се тази година, когато 
приключи изпълне-

нието на проектите 
за този блок и за Си-
нагогата, районът на 
град Видин, в който в 
момента се намира-
ме, да придобие още 
по-европейски вид и 
хората да живеят по-
щастливо“, каза д-р 
Ценков. Той пожела 
успех на изпълните-
лите, на надзора и на 
екипа по управление 
на проекта. След това 
кметът лисна менче с 
вода, за да е спорна 
работата на строите-
лите.  

Срокът за изпъл-
нение на проект „Въ-
веждане на мерки за 
енергийна ефектив-
ност в многофамилни 
жилищни сгради на 
територията на град 
Видин“ е 30 месеца, 
като всички дейности 
трябва да приключат 
до 11.06.2023 г. Спо-
ред условията на до-
говорите с фирмите-
изпълнители срокът 
конкретно за завърш-
ване на строително-
монтажните работи е 
300 дни.

Теоретико-практически обучения за действия при ПТП проведоха пожарникари във Видин

Беше даден старт на санирането на 13 многофамилни жилищни сгради във Видин

Теоретико-прак-
тически обучения за 

действия при ПТП и 
инциденти с електри-

чески и хибридни ав-
томобили са провели 
спасителните екипи 
на районните пожар-
ни служби във Видин, 
Белоградчик и Кула. 
Обученията целят по-
вишаване на профе-
сионалната експер-
тиза на спасителните 
екипи – теоретични 
знания и практически 
умения. 

З а н и м а н и я т а , 
провели се от 20 до 
22 юни, са премина-
ли през два етапа – 
теория и практика. В 
хода на теоретичната 
подготовка, главен 
инспектор Генадий 
Янчовски, началник 

на сектор „Пожаро-
гасителната и спа-
сителна дейност“ в 
РДПБЗН – Видин, е 
презентирал четири 
теми: Работа с хидра-
влични спасителни 
инструменти; Спаси-
телни и неотложно 
аварийно-възстано-
вителни работи при 
пътнотранспортни 
произшествия; Спа-
сителни и неотложно 
аварийно-възстано-
вителни работи при 
пътнотранспортни 
произшествия с то-
варни автомобили; 
Как да действаме при 
инциденти с хибрид-
ни и електрическите 

автомобили.
П р а к т и ч е с к и те 

занимания са се със-
тояли на специално 
оборудвана площад-
ка, като за целта са 
използвани два авто-
мобила, предоставе-
ни от видински цен-
тър за рециклиране. 

Пожарникарите от 
спасителните еки-
пи на трите районни 
служби са упражнили 
действия за спасява-
не на пострадали при 
ПТП чрез използване 
на хидравлични ин-
струменти.
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Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддава-
не за отдаване под наем на част от имот - терен, публична 

общинска собственост, за срок от 3 (три) години, находящ се 
в гр. Видин, ул. “Вела Пеева” УПИ I, кв.542, с площ от 24,00 кв.м. 

и идентификатор 10971.509.859 по КК на гр. Видин, съглас-
но издадена схема от главен архитект на община Видин, за 

разполагане на преместваем обект (павилион, тип фургон) за 
куриерски услуги по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, начална тръжна 

цена – 500,00 лв. /петстотин лв./ месечен наем без ДДС 
Търгът ще се проведе на 13.07.2022 г. (сряда) от 10:30 часа 

в административната сграда на община Видин, пл.“Бдинци“ №2, 
Медиен център-партерен етаж.

Тръжната документация се закупува в срок до 12.07.2022 г. 
до 16:30 часа от ет.7, стая №3 в  административната сграда на об-
щина Видин. Цена на документацията – 40,00 лв. без ДДС.

Заявления за участие в търговете и придружаващите ги до-
кументи се подават в срок до 12.07.2022 г. до 17:00 часа, в “Център 
за информация и обслужване на граждани”, административната 
сграда на община Видин, ет.1.

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

Депозит за участие в търга – 500,00 лв. (петстотин лв.),  вне-
сени в срок до 12.07.2022 г. до 16:30 часа включително по сметка 
на община Видин IBAN:BG53STSA93003300046030, BIC на “Банка 
ДСК”ЕАД: STSABGSF.

Начин и срок на плащане от спечелилият търга участник:
• плащането се извършва в едномесечен срок, от връчване 

на Заповедта на Кмета на Община Видин за определяне на спече-
лилият участник

Договорът се сключва след плащане на дължимите суми, съ-
гласно срока, посочен по- горе.

Тел. за справки: 094 609/440

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

ОБЯВЯВА

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

ОБЯВЯВА

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

ОБЯВЯВА

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

ОБЯВЯВА
Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за 

продажба на недвижим имот- поземлен имот, частна общинска соб-
ственост,  находящ се в гр. Видин, ул. „Вела Пеева“ с площ от 41 кв.м. 
и идентификатор 10971.509.1309 по Кадастрална карта и кадастрал-
ните регистри на гр. Видин, съгласно Акт за общинска собственост 
№4337/15.10.2021г., при начална тръжна цена 2 480,00лв. /две хиляди 

четиристотин и осемдесет лева/.  
Търгът ще се проведе на 14.07.2022г.от 10,30 часа  в админи-

стративната сграда на Община Видин, Медиен център, партерен 
етаж, пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкурсите и придружаващите го доку-
менти се подават в срок до  13.07.2022г. до 17,00часа  в гр..Видин,  
Административната сграда на Община Видин пл.“Бдинци“ №2, 
„Център за информационно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се закупува в срок до 13.07.2022г. до 
16,30ч. от административната сграда на Община Видин, пл. „Бдин-
ци“ №2, ет.7 ст.4. Цена на документацията –40.00 /четиридесет/ 
лева/ без ДДС.

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

Депозит за участие в търга –250,00 /двеста и петдесет/ лева,  
внесени в срок до 13.07.2022г. до 16,30 часа  по сметка на Община 
Видин IBAN: BG53STSA93003300046030, BIC: STSABGSF на “Бан-
ка ДСК” ЕАД.

Начин и срок на плащане от спечелилият търга участник:
• плащането се извършва в едномесечен срок, от връчване 

на Заповедта на Кмета на Община Видин за определяне на спече-
лилият участник

Договорът се сключва след плащане на дължимите суми, съ-
гласно срока, посочен по- горе.

• В същия срок спечелилия търга участник е длъжен да за-
плати и сума, представляваща 2,5% данък, съгласно чл.47, ал.2 от 
ЗМДТ. 

 Тел. за справки: 094 600726, 094 600727

 Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за 
продажба на недвижим имот- поземлен имот, частна общинска соб-

ственост,  находящ се в гр. Видин, кв. „Нов път“ ул. „Димчо Дебелянов“, 
с площ от 761,00 кв.м. и идентификатор 10971.507.118 по Кадастрал-

на карта и кадастралните регистри на гр. Видин, съгласно Акт за 
общинска собственост №4413/04.01.2022г., при начална тръжна цена 6 

500,00лв. /шест хиляди и петстотин/ лева.  
Търгът ще се проведе на 15.07.2022г.от 10,00 часа  в админи-

стративната сграда на Община Видин, Медиен център, партерен 
етаж, пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкурсите и придружаващите го до-
кументи се подават в срок до  14.07.2022г. до 17,00часа  в гр..Ви-
дин,  Административната сграда на Община Видин пл.“Бдинци“ №2, 
„Център за информационно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се закупува в срок до 14.07.2022г. до 
16,30ч. от административната сграда на Община Видин, пл. „Бдин-
ци“ №2, ет.7 ст.4. Цена на документацията –40.00 /четиридесет/ 
лева  без ДДС.

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

Депозит за участие в търга – 650,00/шестстотин и петдесет/ 
лева,  внесени в срок до 14.07.2022г. до 16,30 часа  по сметка на 
Община Видин IBAN: BG53STSA93003300046030, BIC: STSABGSF 
на “Банка ДСК” ЕАД.

Начин и срок на плащане от спечелилият търга участник:
• плащането се извършва в едномесечен срок, от връчване 

на Заповедта на Кмета на Община Видин за определяне на спече-
лилият участник

Договорът се сключва след плащане на дължимите суми, съ-
гласно срока, посочен по- горе.

• В същия срок спечелилия търга участник е длъжен да за-
плати и сума, представляваща 2,5% данък, съгласно чл.47, ал.2 от 
ЗМДТ. 

 Тел. за справки: 094 600726, 094 600727

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за про-
дажба на недвижим имот- поземлен имот, частна общинска собстве-

ност,  находящ се гр. Дунавци, ул. „Марин Киров“№2, с идентификатор 
24061.504.1234 по Кадастрална карта на гр. Дунавци, със площ 541 кв. 

м. ведно с построената в имота сгради: масивна двуетажна сграда 
с идентификатор 24061.504.1234.1 със ЗП – 80 кв.м  и мазе 64кв.м, 

съгласно Акт за общинска собственост №568/01.06.2007г., при начална 
тръжна цена 13 400,00лв. /тринадесет хиляди и четиристотин/лева. 

Търгът ще се проведе на 14.07.2022г.от 11,00 часа  в админи-
стративната сграда на Община Видин, Медиен център, партерен 
етаж, пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкурсите и придружаващите го 
документи се подават в срок до  13.07.2022г. до 17,00часа  в гр..
Видин,  Административната сграда на Община Видин пл.“Бдинци“ 
№2, „Център за информационно обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се закупува в срок до 13.07.2022г. до 
16,30ч. от административната сграда на Община Видин, пл. „Бдин-
ци“ №2, ет.7 ст.4. Цена на документацията –40.00 /четиридесет/ 
лева/ без ДДС.

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

Депозит за участие в търга –1 400,00/ хиляда и четиристотин/ 
лева,  внесени в срок до 13.07.2022г. до 16,30 часа  по сметка на 
Община Видин IBAN: BG53STSA93003300046030, BIC: STSABGSF 
на “Банка ДСК” ЕАД.

Начин и срок на плащане от спечелилият търга участник:
• плащането се извършва в едномесечен срок, от връчване 

на Заповедта на Кмета на Община Видин за определяне на спече-
лилият участник

Договорът се сключва след плащане на дължимите суми, съ-
гласно срока, посочен по- горе.

• В същия срок спечелилия търга участник е длъжен да за-
плати и сума, представляваща 2,5% данък, съгласно чл.47, ал.2 от 
ЗМДТ. 

 Тел. за справки: 094 600726, 094 600727
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Ружинци Александър 
Александров, общин-
ски съветници от ко-
мисията по спорта в 
ОбС – Видин и др. 

Треньорът Свето-
слав Петков привет-
ства гостите с „добре 
дошли“ и разказа за 
работата, която с ко-
легите му вършат в 
социалното училище. 
Амбицията на екипа 
е да развива школа-
та, да привлича все 
повече деца, които 
да имат възможност 
да се докосват до 
магията на футбола, 
посланик на която е 
именно футболният 
гранд „Реал Марид“, 
каза Петков. „Използ-
вам възможността 
да се обърна към на-
шите гости, част от 
които заемат високи 
постове в държавата, 
и да ги помоля да об-
ръщат повече внима-
ние на спортуващите 
деца, на състояние-
то на материалната 
база и на развитие-
то на всички спорто-
ве в града. Защото 
идеята на Фондация 
„Реал Мадрид“ е де-
цата да бъдат приоб-
щавани не само чрез 
футбол, а като цяло 
посредством спорта, 
защото Фондацията 
има изяви и в баскет-
бола, волейбола...“, 
отбеляза треньорът.

Кристина Вълче-
ва, координатор за 
Видин, благодари на 
Фондация „Реал Мад-
рид“, която дава въз-
можност на видински 
деца да се приобщят 
към обществото ни 

чрез спорта. „Във Ви-
дин е единственото 
социално училище на 
територията на Бъл-
гария, където децата 
могат да се докоснат 
до ценностите, които 
„Реал Мадрид“ пре-
дава. От 2016 година 
насам през школата 
са минали повече от 
500 деца – техните 
усмивки, желанието 
им за игра е наис-
тина ценно за нас“, 
сподели Вълчева. Тя 
благодари и за въз-
можността видински 
деца да се включат в 
предстоящия турнир 
„Копа алма“ и така 
да се почувстват на-
истина като част от 
голямото семейство 
на „Реал Мадрид“. 

Заместник-пред-
седателят на Народ-
ното събрание Роси-
ца Кирова обясни, че 
не присъства в офи-
циално качество, а 
като приятел на шко-
лата. Тя приветства 
усилията на треньо-
рите да събират де-
цата и да ги накарат 

да заобичат футбола 
– спорт, който обе-
динява, който те учи 
да работиш в отбор. 
Тя благодари на Фон-
дация „Реал Мадрид“ 
затова, че са избрали 
именно Видин. „Апе-
лирам към цялата 
видинска обществе-
ност и най-вече към 
Община Видин да 
бъде подписан дого-
ворът между Фонда-
ция „Реал Мадрид“ 
и Община Видин и 
да се извършат ня-
колко неща. Първо, 
да се коси теренът 
и да не го правят 
треньорите; второ, 
да бъде осигурен 
транспорт два пъти 
седмично за децата 
от школата; и трето-
то – да се осигури по 
една закуска за тези 
деца в рамките на 
всяка седмица, ко-
гато идват на трени-
ровки. Това е нужно, 
за да бъдат изпълне-
ни изискванията на 
договора с Фондация 
„Реал Мадрид“. Това 
е условието тези 100 

деца да продължат 
да се събират тук, 
във Видин, защото 
има други общини, 
които са готови вед-
нага да отговорят на 
тези условия“, каза 
Росица Кирова. 

От своя страна 
посланикът на Испа-
ния благодари на де-
цата, които участват 
в този социален про-
ект и се обърна към 
тях с думите: „Вие 
сте най-важните. По 
време на посеще-
нието ни на стадион 
„Сантяго Бернабеу“ 
ние разговаряхме за 
вас с много важни 
представители на 
„Реал Мадрид“ и им 
казахме колко сте 
добри вие и че има 
много голям потен-

циал в развитието 
ви. Но най-важното 
е вие да бъдете тук, 
да се наслаждавате 
на този спорт и това 
да подпомогне ваше-
то развитие“. Н.Пр. 
Алехандро Поланко 
Мата посочи, че Фон-
дация „Реал Мадрид“ 
е доказателство, че 

футболът не е само 
пари и титли, а за-
става и зад много 
важни каузи. „Искам 
от името на Фонда-
цията да благодаря 
на треньорите и на 
нашия приятел Све-
тослав Петков, който 
ни придружи в Мад-
рид, и да му дадем 
цялата си подкрепа, 
за да продължи този 
социален проект във 
Видин“, сподели ди-
пломатът. 

Областният упра-
вител Любен Иванов 
от своя страна раз-
каза, че самият той 
в продължение на 
години е тренирал 
футбол и знае от ли-
чен опит колко много 
може да даде този 
спорт на един човек. 

„Затова изказвам ис-
крени благодарности 
на Фондация „Реал 
Мадрид“ за нейната 
философия да на-
учи децата не само 
на футбол, да им 
даде възможност не 
само да играят фут-
бол, но и да се до-
коснат до огромния 
свят на „Реал Мад-
рид“ – „Реал Мад-
рид“ е образование, 
„Реал Мадрид“ са 
социални контакти, 
„Реал Мадрид“ са 
възможности“, зая-
ви Любен Иванов. 
Той призова децата 
да се възползват от 
тези възможности, 
да бъдат постоянни, 
да се учат добре и да 
продължават да се 
развиват. 

В четвъртък де-
сет деца от спортно-

социалното училище 
заминаха за Испания, 
за да се включат в 
турнир, организиран 
от „Реал Мадрид“. 
„До края на година-
та още две групи – 
или общо около 40 
деца, ще пътуват до 
Мадрид, където ще 
играем мачове. Ще 
направим всичко въз-
можно всички деца от 
спортно-социалното 
училище да посетят 
Испания и школата 
на „Реал Мадрид“, 
каза треньорът Све-
тослав Петков.

По време на ви-
зитата си във Видин 
посланикът на Испа-
ния проведе среща с 
областния управител 
Любен Иванов. На 
нея са били обсъде-

ни възможности за 
съвместни спортни, 
образователни, кул-
турни и икономиче-
ски инициативи. Об-
ластният управител 
е запознал Н.Пр. 
Алехандро Поланко 
Мата с природните 
и културно-истори-
ческите дадености 
на региона, възмож-
ностите за инвести-
ции в инфраструкту-
рата, земеделието и 
индустрията, съоб-
щиха от пресцентъра 
на Областната адми-
нистрация.

Негово Превъзхо-
дителство Алехандро 
Поланко Мата прове-
де среща и с кмета 
на община Видин д-р 
Цветан Ценков (под-
робности четете на 
стр. 5). 

Посланикът на Испания се срещна с деца от спортно-социалното 
училище на Фондация „Реал Мадрид“ във Видин
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тието присъстваха 
Росица Кирова, за-
местник-председател 
на 47-то Народно 
събрание, Момчил 
Станков, админи-
стративен директор 
на Филиал Видин, д-р 
Ивета Найденова, из-
пълнителен директор 
на видинската болни-
ца и заместник-кме-
тът на Община Видин 
Борислава Борисова.

В началото на го-
дината Росица Киро-
ва поде инициатива-
та да се предоставят 
стипендии на студен-
ти от Видинския ре-
гион в тази специал-
ност за тригодишния 
срок на обучение. 
Изпитите ще се 
полагат във ви-
динския фили-
ал, обучението 
ще се провежда 
в Русе, а прак-
тиката – в МБАЛ 
„Св. Петка“. 
„Изключително 
съм щастлива, 
че инициатива-
та, която подех, 
вече има реа-

лен резултат. Наме-
ренията ни и поло-
жените усилия през 
последните 8 месеца 
не останаха само на 
хартия, а всички за-
едно ги претворихме 
в дела. Радвам се, че 
успяхме да мотиви-
раме млади хора да 
продължат образова-
нието си в сферата 
на медицината и след 
своето обучение ще 
влеят така необхо-
димите свежи сили в 
МБАЛ „Света Петка” 
във Видин”, комен-
тира г-жа Кирова. Тя 
изрази благодарност 
към ръководството на 
Русенския универси-
тет и лично към рек-
тора акад. Христо Бе-
лоев. Университетът 

не само е подкрепил 
инициатива, но и оси-
гурява безплатни об-
щежития за студенти-
те в „Здравни грижи”, 
които са освободени 
от държавна такса за 
обучение.

Кирова изпълни 
поет ангажимент, като 
подписа и договори, 
предоставяйки две 
стипендии на студен-
ти по време на триго-
дишното им обучение 
в университета. За-
местник-председате-
лят на Парламента 
сподели, че Община 
Видин е първата в 
областта, която също 
пое ангажимент за 
осигуряване на сти-
пендии. 

В тази връзка зам.-

кметът Борислава 
Борисова отбеляза, 
че вече са изготвени 
критериите, по които 
ще бъде извършван 
подборът на студен-
тите и предстои пред-
ложението да бъде 
внесено за разглеж-
дане на заседание на  
Общински съвет - Ви-
дин. За академичната 
2022/2023 г. предстои 
да бъдат подпомог-
нати 9 студенти от 
специалността „ме-
дицинска сестра“ с 
месечна стипендия 
от 200 лв., като об-
щият размер на фи-
нансовата помощ от 
общинския бюджет е 
16 200 лв. „Днес пра-
вим още една стъпка 
не само към развити-

ето на висшето 
о б р азо ва н и е , 
но най-вече към 
к ач е с т в е н от о 
здравно обслуж-
ване на жите-
лите от община 
Видин и реги-
она, което е от 
първостепенно 
значение“, каза 
Борисова. И на-
помни, че освен 

това всяка година от 
създаването на ви-
динския филиал на 
Русенския универси-
тет, Община Видин 
залага средства в бю-
джета си за заплаща-
не на семестриалните 
такси на 10 студенти, 
избрани по определе-
ни критерии.

Д-р Ивета Най-
денова също изрази 
удовлетворението си 
от инициативата и 
отбеляза, че в болни-
цата броят на рабо-
тещите пенсионери 
е значителен и има 
доста незаети длъж-
ности.

Тристранните до-
говори бяха подписа-
ни от директора на 
МБАЛ „Света Петка” 
д-р Ивета Найденова; 
Русенския универси-

тет, представляван 
от Момчил Станков 
– административен 
директор на видин-
ския филиал, и пър-
вите трима студенти. 
Очакванията са до 
старта на новата ака-
демична учебна го-
дина общо 15 млади 
хора от Видинско да 
продължат професи-
оналното си развитие 
в специалностите от 
направление „Здрав-
ни грижи”. След ус-
пешно завършване на 
тригодишния срок на 
обучение, бъдещите 
медицински специа-
листи ще практикуват 
последната година 
във видинската бол-
ница, в която ще ра-
ботят по договор ми-
нимум 3 години. 

Кметът на Видин проведе среща с посланика на Кралство Испания

Студенти по здравни грижи, приети в РУ „Ангел Кънчев“, ще бъдат подпомагани със стипендия

Кметът на Видин 
д-р Цветан Ценков 
проведе среща с по-
сланика на Кралство 
Испания, който на 20 
юни беше на офици-
ално посещение в 
нашия град. Градо-
началникът посрещ-
на Н. Пр. Алехандро 
Поланко Мата, който 
бе придружен от Ми-
гел Ейне, съветник, 
Рубен Саенс от отдел 
„Образование“ и Ди-
митър Мешински от 
отдел „Вътрешни ра-
боти“ на испанското 
посолство у нас. На 
срещата присъства и 
заместник-кметът на 
Община Видин Де-
сислава Тодорова.

В началото на 
срещата кметът по-
дари на г-н Поланко 
картина с изобра-
жение на символа 
на старопрестолен 
Видин – крепостта 
„Баба Вида“. 

По време на 
разговора Негово 
Превъзходителство 

сподели впечатле-
ния от срещата си 
с децата и треньо-
рите от спортно-со-
циалното училище 
на Фондация „Реал 
Мадрид“, създадено 
преди няколко годи-
ни в нашия град. Д-р 
Ценков отбеляза, че 
Община Видин ви-
наги е подкрепяла 
работата на школата 
и ще съдейства и за-
напред за създаване 
на по-добри условия 
за спорт не само за 
децата в неравнос-
тойно положение.

Г-н Алехандро 
Поланко и д-р Цен-

ков обсъдиха множе-
ство теми, свързани 
със задълбочаване 
на сътрудничество-
то между България 
и Испания, с актуал-
ната политическа об-
становка в страната, 
с характеристиките 
и възможностите за 
развитие на Община-
та в различни сфери. 
Кметът постави на-
болелия проблем с 
липсата на добра ин-
фраструктура и заба-
вянето на изгражда-
нето на скоростния 
път от София до Ви-
дин, като подчерта, 
че през Дунав мост 

2 това е най-пряката 
връзка със  Западна 
Европа. Д-р Цветан 
Ценков запозна г-н 
Поланко с природ-
ните и исторически 
дадености на нашия 
град, като отбеляза, 
че той е известен със 
своята духовна толе-
рантност и че хората, 
изповядващи различ-
ни религии живеят в 
мирно съжителство 
от древни времена. 
Той допълни още, че 
в момента Община 
Видин възстановява 
еврейската  синагога 
по европейски про-
ект и тя ще отвори 
врати като Културен 
център „Жул Пас-
кин“. Кметът запозна 
дипломата и с реди-
цата фестивали, ко-
ито се организират 
във Видин и каза, че 
тази година ще бъ-
дат поканени да се 
включат в междуна-
родния фолклорен 
фестивал „Синия Ду-
нав“ и участници от 

Испания. 
Дипломатът изка-

за възхищението си 
от историческите и 
културни забележи-
телности на Видин 
и коментира идеята 
за организиране на 
фотоизложба в Худо-
жествената галерия 
„Н. Петров“, както и 
за изучаване на ис-
пански език. Той за-
яви, че Видинският 
регион може да се 
развива успешно и 
като туристически и 
културен център, и в 
областта на селско-
то стопанство. Г-н 
Алехандро Поланко 
каза, че ще направи 

проучване сред ис-
пански фирми дали 
имат интерес в тези 
сфери. „Видин и Бе-
лоградчик са чудес-
ни дестинации и аз 
ще разговарям и с 
други дипломати да 
се насочи фокусът 
върху тях и те да бъ-
дат посещавани мно-
го повече“ – допълни 
още Негово Превъз-
ходителство.

Кметът д-р Цен-
ков благодари сър-
дечно на испанския 
посланик за визитата 
му в старопрестолен 
Видин и покани гос-
тите да дойдат отно-
во.
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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. 25 понеделник -  неделя 27 юни - 3 юли 2022 г.

О Б Я В А
Община Кула на основание чл. 21 ал.1 т. 8 от 

ЗМСМА , чл. 35, ал.1 от Закона за общин-
ската собственост  и чл. 36, ал.1 и ал. 2 от 
Наредбата за реда за придобиване, управле-
ние и разпореждане с общинско имущество и 
Решение № 228/19.05.2022г. на ОбС- гр. Кула 

и заповед № РД – 18-82/22.06.2022 год. на 
Кмета на Община Кула

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С 
ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на  общински поземлен  
имот – ЧОС, а именно: 

- АОС № 904/02.08.2016год., Урегули-
ран поземлен имот с площ 177кв.м.(сто 
седемдесет и седем кв. м.):

Сграда за електропроизводство 
40525.701.1854.1: застроена площ 8кв. 
м. (осем кв.м.) на един етаж, находящ се 
в гр. Кула, общ. Кула, обл. Видин, иден-
тификатор 40525.701.1854, при гра-
ници: 40525.701.1845; 40525.701.1855; 
40525.701.2157; 40525.701.2158; 
40525.701.1853.

1. Началната цена за продажба на 
имота е в размер на:

• Имот с идентификатор 
40525.701.1854 - 2213, 00лв. /две хиляди 
двеста и тринадесет лв. и 00ст./ без ДДС;

2. Цената на тръжната документа-
ция е в размер на 50, 00лв. /петдесет лв. 
и 00ст./ без ДДС, платими в касата на Об-
щина Кула.

3. Тръжната документация се заку-
пува от ЦАО при Община Кула до 16:00 
часа на 30 – ият ден от датата на публику-
ване на обявата във в-к “Ние“.

4. Документите за участие се пода-
ват до 16:00часа на работния ден, пред-
хождащ търга, по ред определен в тръж-
ната документация.

5. Размер на депозита – 10% от на-
чалната тръжна цена за всеки имот, вно-
сим по банкова сметка: IBAN НА получа-
теля- ВG94 CREX 9260 3315 8155 00, BIC 
на банката на получателя-CREXBGSF при 
“ТОКУДА БАНК“

6. Стъпка на наддаване - 1% от на-
чалната тръжна цена за всеки имот. 

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

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

8. Дата на провеждане на търга - 31–ят 
ден след датата на публикуване на обява-
та във в-к “Ние“- 28.07.2022 год., начало 
на търга – 10:30 часа, място на търга – за-
седателната зала на Община Кула.

9. Повторно провеждане на търга 
при неявяване на кандидат на първона-
чалната 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 из-
вършва всеки работен ден до деня, пред-
хождащ търга, след закупуване на тръж-
ната документация. 

За допълнителна информация тел. 
0938/3 20 20

Процедура за провеждане на публичен търг 
с тайно наддаване за продажба на недвижим 

имот- поземлен имот, частна общинска 
собственост,  находящ се в гр. Видин, кв. „Нов 
път“, ул. „Росица“ №21 с площ от 452 кв.м. и 
идентификатор 10971.507.261 по Кадастрал-

на карта и кадастралните регистри на гр. 
Видин, съгласно Акт за общинска собстве-

ност №4383/30.11.2021г., при начална тръжна 
цена 5 200,00лв. /пет хиляди и двеста/лева.  

Търгът ще се проведе на 15.07.2022г.от 
10,30 часа  в административната сграда на Об-
щина Видин, Медиен център, партерен етаж, 
пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкурсите и 
придружаващите го документи се подават в 
срок до  14.07.2022г. до 17,00часа  в гр..Видин,  
Административната сграда на Община Видин 
пл.“Бдинци“ №2, „Център за информационно 
обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се закупува в срок 
до 14.07.2022г. до 16,30ч. от административната 
сграда на Община Видин, пл. „Бдинци“ №2, ет.7 
ст.4. Цена на документацията –40.00 /четириде-
сет/ лева/ без ДДС.

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

Депозит за участие в търга –520,00 /пет-
стотин и двадесет/ лева,  внесени в срок до 
14.07.2022г. до 16,30 часа  по сметка на Община 
Видин IBAN: BG53STSA93003300046030, BIC: 
STSABGSF на “Банка ДСК” ЕАД.

Начин и срок на плащане от спечелилият 
търга участник:

• плащането се извършва в едномесе-
чен срок, от връчване на Заповедта на Кмета на 
Община Видин за определяне на спечелилият 
участник

Договорът се сключва след плащане на 
дължимите суми, съгласно срока, посочен по- 
горе.

• В същия срок спечелилия търга участ-
ник е длъжен да заплати и сума, представлява-
ща 2,5% данък, съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ. 

 Тел. за справки: 094 600726, 094 600727

Процедура за провеждане на публичен търг 
с тайно наддаване за продажба на недвижим 

имот - поземлен имот, частна общинска 
собственост,  находящ се в гр. Видин, кв. „Нов 
път“, ул. „Стара планина“ № 82 с площ от 669 
кв.м. и идентификатор 10971.507.423 по Кадас-
трална карта и кадастралните регистри на гр. 
Видин, съгласно Акт за общинска собственост 
№4392/02.12.2021г., при начална тръжна цена 6 

500,00лв. /шест хиляди и петстотин/ лева.  
Търгът ще се проведе на 14.07.2022г.от 

10,00 часа  в административната сграда на Об-
щина Видин, Медиен център, партерен етаж, 
пл.“Бдинци“ №2.

Заявления за участие в конкурсите и 
придружаващите го документи се подават в 
срок до  13.07.2022г. до 17,00часа  в гр..Видин,  
Административната сграда на Община Видин 
пл.“Бдинци“ №2, „Център за информационно 
обслужване на гражданите“ .

Тръжната документация се закупува в срок 
до 13.07.2022г. до 16,30ч. от административната 
сграда на Община Видин, пл. „Бдинци“ №2, ет.7 
ст.4. Цена на документацията –40.00 /четириде-
сет/ лева/ без ДДС.

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

Депозит за участие в търга –650,00/шест-
стотин и петдесет/ лева,  внесени в срок до 
13.07.2022г. до 16,30 часа  по сметка на Община 
Видин IBAN: BG53STSA93003300046030, BIC: 
STSABGSF на “Банка ДСК” ЕАД.

Начин и срок на плащане от спечелилият 
търга участник:

• плащането се извършва в едномесе-
чен срок, от връчване на Заповедта на Кмета на 
Община Видин за определяне на спечелилият 
участник

Договорът се сключва след плащане на 
дължимите суми, съгласно срока, посочен по- 
горе.

• В същия срок спечелилия търга участ-
ник е длъжен да заплати и сума, представлява-
ща 2,5% данък, съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ. 

 Тел. за справки: 094 600726, 094 600727
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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 дву-
стайни панелни апар-
таменти в ж.к. „Крум 
Бъчваров“ и ж.к. „Пе-
тко Каравелов“, ре-
монтирани и обзаве-
дени; тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

Продавам двуста-
ен обзаведен тухлен 
апартамент в ж.к. „Хи-

мик“ в много добро 
състояние; тел.: 0878 
864 985, 0899 864 954

Продавам триста-
ен тухлен апартамент, 
109 кв.м в централна-
та част на град Видин; 
тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

Продавам двуста-
ен тухлен апартамент 
на ет. 3 в кв. „Калето“, 
в района на Военното 
окръжие; тел.: 0878 
864 985, 0899 864 954

Продавам обзаве-
ден тристаен панелен 
апартамент, след ре-
монт, ет.1, в ж.к. “Па-
нония”; тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

Продавам трис-
таен панелен апарта-
мент в ж.к. „Бонония“, 
ет. 4, за ремонт; тел.: 
0878 864 985, 0899 
864 954

Продавам първи 
етаж от къща в ж.к. 
„Христо Ботев“ с двор 
200 кв.м; тел.: 0878 
864 985, 0899 864 954

Продавам двуе-
тажна самостоятелна 
къща в град Видин с 
дворно място 525 кв. 
м; тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

Продавам двуста-
ен панелен апарта-
мент в ж.к. „Химик“, 40 
000 лева; тел.: 094/600 
399, 0887 381 855

Продавам гарсо-
ниера в ж.к. „Химик“, 
ет. 4; тел.: 094/600 399, 
0887 381 855

Продавам къща 
в близост до Паза-
ра - магазин и отгоре 
жилище; тел.: 094/600 
399, 0887 381 855

Продавам първи 
етаж от къща в ж.к. 
„Плиска“ с двор и лят-
на кухня; тел.: 094/600 
399, 0887 381 855

Продавам дву-
стайни апартаменти с 
разширение в ж.к. „Гео 
Милев“ на ет. 3 и в 
ж.к. „Бонония“ на ет. 5; 
тел.: 094/600 399, 0887 
381 855

Продавам къща на 
един етаж в село Бяла 
Рада с един декар 
двор, гараж и мазе; 

тел: 0899788806
Продавам във 

Видин къщи и апар-
таменти и парцели 
в Западна и Южна 
промишлена зона. 
тел.0888 622 789

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

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

Продавам изгодно 
голяма тухлена гарсо-
ниера в ж.к. “Химик”, 
50 кв. м; тел.: 0888 259 
935

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

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

Продавам земе-
делска земя в земли-
щето на село Раброво, 
7.5 дка, трета катего-
рия, обработваема, 
цена 1000 лева. тел.: 
0897 942 438

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

КУПУВА ИМОТИ 

Купувам обра-
ботваема земедел-

ска земя и дялове от 
ниви в община Видин, 
Брегово, Ново село, 
Грамада, Кула, Димо-
во, Макреш, Ружинци, 
Бойница. Помощ при 
изготвяне на докумен-
ти. Безплатни правни 
съвети. Заплащане 
веднага; тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

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

ДАВА ПОД НАЕМ 

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

Давам под наем 
халета; тел.: 0888 677 
866

РАЗНИ 
ПРОДАЖБИ 

Продавам малка 
алуминиева лодка. Не 
подлежи на регистра-
ция; тел. 0889921745

Продавам мотор 
„Малгути“, 165 к.с., 
четиритактов. Пла-
тени всички данъ-
ци и преглед. Цена 
по договаряне; тел.: 
0894437272

Продавам фре-
за „Гардения“, 7 к.с. с 
оригинално ремарке. 
Цена по договаряне; 
тел.: 0894437272

Продавам дви-
гател за мотор „Бал-
кан“, 50 куб; тел: 
0892471319

Продавам дрелка 
и голям шмиргел на 

„Елпром Ловеч“; тел: 
0892471319

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

Продавам две 
млечни кози. Цена 300 
лв.; тел.: 0894437272

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

Продавам бан-
циг и борапарат; тел.: 
0884 850 159

РАЗНИ КУПУВА

Купувам пчелен 
мед от рапица и восък; 
тел.: 0887 621 540

РАБОТА

Ресторант-механа 
в Слънчев бряг търси 
да назначи готвачи то-
пла и студена кухня за 
целогодишна работа. 
Осигуряваме кварти-
ра; тел.: 0888 061605

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 

Ремонт и продаж-
ба на хладилници и 
фризери; тел.: 0878 
236 392, Пепи
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своя преподавател 
доц. д-р Стоян Дечев, 
рисуваха забележи-
телностите на Видин. 

Студентите рису-
ваха на раз-
лични локации 
във Видин, 
в д ъ х н о в е н и 
както от ем-
бл е м а т и ч н и 
за града ни 
културно-ис-
торически па-
метници, така 
и от живота и 
хората в на-
шия град. Така 
те уловиха на 
платната си 
р а з л и ч н и т е 
лица на Видин, 
в който съжителстват 
история и съвремие, 
формиращи уникал-
ния му облик днес. 
Че окото на твореца 
открива красотата 
дори в на пръв по-
глед най-банални-
те неща, които ние, 

жителите на Видин 
често подминаваме 
без да забелязваме, 
показа и импрови-
зираната изложба 
със създадените от 
студентите картини. 

Те бяха показани на 
открито, в близост до 
сцената на Художест-
вената галерия „Ни-
кола Петров“ и при-
влякоха вниманието 
на видинчани, които 
с интерес разгледаха 
творбите на младите 

художници.
Да види резултата 

от работата по време 
на учебно-творческа-
та практика дойде и 
заместник-кметът на 
Община Видин Бо-

рислава Борисова. Тя 
благодари на доц. д-р 
Стоян Дечев, че са из-
брали нашия град, за 
да рисуват. „Видин е 
много интересен със 
своята архитектура, 
има богато културно-
историческо наслед-

ство и красив 
Крайдунавски 
парк. Надявам 
се, че всичко 
това ще ос-
тави чудесни 
спомени“, каза 
Борисова и 
поздрави мла-
дите хора за 
талантливите 
им рисунки, 
като ги покани 
догодина да 
гостуват отно-

во.
Доц. Дечев 

изрази задо-
волството си 
от работата 
на студентите: 
„Впечатлиха 
се от забеле-
жителности-
те на града, 
н а п р а в и х а 
хубави рабо-
ти. Избрахме 
най-доброто 

от цялата продукция, 
за да я покажем на 
видинската публика. 
Това е и един „ма-
лък отчет“ пред 
Общината, която 
беше така любез-
на да ни предос-
тави прекрасни 
условия“. Той 
благодари специ-
ално на кмета на 
Видин д-р Цве-
тан Ценков и на 
заместник-кмето-
вете Борислава 
Борисова и Цве-

томира Илиева, съ-
действали инициати-
вата да се осъществи 
и изказа уверението 
си, че сътрудничест-

вото ще про-
дължи. Доц. 
д-р Стоян 
Дечев съоб-
щи, че всеки 
студент ще 
остави по 
една своя 
творба като 
подарък за 
Община Ви-
дин и така 
м е с т н а т а 
институция 
ще стане 

с о бс т ве н и к 
на една малка колек-
ция от прекрасни кар-
тини.

Светлинно шоу с нестинарски танци край крепостта „Баба Вида“
Във Видин посрещаме юлското слънце заедно със Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени

Студенти от Националната художествена 
академия рисуваха забележителностите на Видин

Уникално светлин-
но шоу ще се прове-
де на 29 юни вечерта 
край крепостта „Баба 
Вида“. Събитието се 
провежда по случай 

Деня на река Дунав, 
който всяка години 
се отбелязва на тази 
дата. Организатори-
те – Община Видин 
и Event Masters – 

обещават спектакъл, 
който ще въздейства 
на всичките ви сети-
ва, благодарение на 
фантастичното съ-
четание на музика и 
светлинни ефекти. 
Край крепостта „Баба 
Вида“ ще бъдат пред-
ставени нестинарски 
танци. А за доброто 
настроение ще до-
принесат и изпълне-
нията на Ансабъла за 
народни песни и тан-
ци „Дунав“ и на Град-
ския духов оркестър. 

На следващия ден 
Община Видин кани 
жителите и гостите на 
града да посрещнем 
заедно първите лъчи 
на юлското слънце 
до крепостта „Баба 
Вида“. Събитието, ко-
ето се организира за 
втора година на това 
емблематично място, 
ще започне в 21:00 ч. 
на 30 юни и ще про-
дължи чак до изгрева 
на 1 юли. Специални 
гости тази година са 
Стефан Вълдобрев и 

Обичайните заподо-
зрени, както и Севе-
розападняците.

Събитията се про-
веждат с подкрепата 
на Местна комисия за 

борба срещу проти-
вообществените про-
яви на малолетните 
и непълнолетните в 
Община Видин.


