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Започна издаването на удостоверения за 
наличие на антитела срещу коронавирус
Документът ще се издава при стойности на анти-
тела срещу SARS-CoV-2, надхвърлящи 150 BAU/ml

Четете на стр. 6

Мирослав Кръстев, директор на Симфониета – Видин: 

Дори в условията на епидемия 
хората имат нужда от изкуство

МБАЛ „Света Петка“ – болница за предизборна употреба

Докъде стигнаха реставрационните и 
консервационни дейности на видинската Синагога 

В края на следващата година възстановената сграда трябва 
да отвори врати като Културен център „Жул Паскин“

Близо три месеца изминаха от стар-
та на реставрационните и консерваци-
онни дейности на видинската Синагога 
и адаптацията й в туристически обект 
„Културен център „Жул Паскин“. Рес-
таврацията на 120-годишния културен 
паметник от национално значение е 
изключително сложна, каза за БТА Ге-
нади Иванов, технически ръководител 
на обекта, представител на фирмата 
изпълнител ДЗЗД „Паскен-2020“. Тя 
спечели обявената от Община Ви-
дин обществена 
поръчка преди 

„НИЕ“: Г-н 
Кръстев, какво пред-
стои в програмата на 
Симфониета – Видин 
до края на годината?

Мирослав Кръстев: 
В най-близък план ни 
предстоят два концер-
та – във Видин на 18 

ноември и в София 
на 19 ноември, в На-
ционалния  музей „Зе-
мята и хората“. Двата 
концерта са с една и 
съща програма, в коя-
то съчетаваме класи-
чески произведения с 
поп музика, като кон-

цертите са със спе-
циалното участие на 
Петя Буюклиева. Тя 
ще изпълни няколко 
свои песни, както и 
ще бъде солист на 
едно от класически-
те произведения – 
„Любовни мечти“ на 

Ф.Лист, което е напи-
сано в оригинал за 
пиано, но в послед-
ствие  оркестрирано  
за симфоничен ор-
кестър и глас. В про-
грамата са включени 

В последните дни 
темата за видинската 
болница отново стана 
водеща. Първо, са-
нитари, работещи в 
МБАЛ „Света Петка“, 
заявиха, че започват 
протести, тъй като ги 
били принуждавали 

да връщат част от па-
рите, давани им за ра-
бота на „първа линия“. 
Няколко дни по-късно 
във „Фейсбук“ започ-
на да се разпростра-
нява скандален клип, 
заснет с мобилен те-
лефон в отделението 

на болницата, където 
се лекуват пациенти 
с коронавирусна ин-
фекция. И всичко това 
съвпадна с послед-
ните дни на предиз-
борната кампания за 
вота на 14 ноември. 

Реставрацията на 120-годишния културен 
паметник от национално значение е изключи-
телно сложна, категоричен е Генади Иванов, 
технически ръководител на обекта

Коалиция ГЕРБ-СДС спечели 
парламентарните избори 

във Видинско
Румен Радев е категоричен победител на 

президентски вот в областта
Коалиция ГЕРБ-

СДС е първа поли-
тическа сила на из-
борите за народно 
събрание в област 
Видин. Победата на 
президентските избо-
ри обаче категорично 
е за двойката Румен 
Радев – Илияна Йо-
това. 

Дясната коали-
ция ГЕРБ-СДС, която 
на национално ниво 
е втора, е победи-
телят на парламен-
тарния вот в област 
Видин, показват да-
нните на Районната 
избирателна коми-
сия. Коалицията по-
лучава 28,09% (7968 
гласа). На второ мяс-
то се нарежда партия 
„Продължаваме про-
мяната“, за която са 
гласували 20,59% от 
избирателите във Ви-
динско (5840 души). 
Коалиция „БСП за 

България“, която на 
национално ниво 
се очертава да е на 
четвърто място, в об-
ласт Видин е трета с 
14,96% (около 4244 
гласа). Партия „Има 
такъв народ“ е чет-
върта с 11,67% (3311 
гласа). На пето място 
се нарежда ДПС с 
6,29% (1783 гласа), 
а шеста е коалиция 
„Демократична Бъл-
гария“, която взима 
5,67% (1609 гласа). 
Партия „Възражда-
не“ във Видин взима 
3,41% (966 гласа), а 
коалиция „Изправи 
се БГ! Ние идваме!“ е 
с 3,27% (928 гласа).

Интересно е 
сравнението с ре-
зултатите в област 
Видин на партиите и 
коалициите, участва-
ли и на предходния 
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Случайност? Едва ли.
Но ето първо фа-

ктите. В началото на 
седмицата част от ра-
ботещите в Спешно 
приемно отделение 
на МБАЛ „Света Пет-
ка“ обявиха, че започ-
ват протести, защото 
ги карали да връщат 
част от парите, по-
лучавани за това, че 
работят на „първа ли-
ния“. В последствие 
в живо включване в 
сутрешния блок на 
една от националните 
телевизии санитарка 
от Спешно приемно 
обясни, че парите, 
които получавали, 
медиците разпреде-
ляли помежду си, за 
да няма конфликт в 
колектива. 

От ръководството 
на видинската болни-
ца, заявиха, че при оп-
ределяне на имащите 
право да получават 
пари за работа на 
„първа линия“ се спаз-
ва методиката, спус-
ната от Министерство 

на здравеопазването. 
Така допълнително 
пари получават само 
тези, които са рабо-
тили повече от 50 
процента от месечния 
график. 

Докато емоциите 
около тази тема се 
разгаряха, бяха запа-
лени искрите на нов 
пожар, в центъра на 
който отново се оказа 
видинската болница. 
Във „Фейсбук“ беше 
публикуван клип, за-
снет в отделението на 
МБАЛ „Света Петка“, 
където се лекуват па-
циенти с коронавирус. 
Кадрите, част от които 
показват гол възрас-
тен мъж, уриниращ в 
кашон в коридора на 
отделението, сканда-
лизираха потребите-
лите на социалната 
мрежа и предизвика-
ха порой от негативни 
коментари и критики 
срещу лечебното за-
ведение. 

От ръководството 
на болницата излязо-
ха с официална пози-
ция по двата случая 

(виж карето долу). 
В разпространеното 
до медиите писмо се 
твърди, че случва-
щото се е свързано 
с политическите ам-
биции на определен 
местен синдикален 
лидер, който е и во-
дач на една от лис-
тите с кандидати за 
народни представи-
тели във Видинския 
избирателен район. 
От изявление на за-
местник директора 
по медицинската дей-
ност на МБАЛ „Света 
Петка“ д-р Богдан То-
мов стана ясно още, 
че от ръководството 
на болницата са зна-
ели за клипа, който е 
направен преди сед-
мици, но чак сега е 
разпространен.

Всичко това стана 
повод за посещение 
във видинската бол-
ница на президента 
Румен Радев, който 
благодари на медици-
те за усилията, които 
полагат и заяви, че „е 
грозно да се експлоа-
тират техните усилия 

за преследване на 
дребни политически 
цели“. Междувремен-
но министърът на 
здравеопазването д-р 
Стойчо Кацаров наре-
ди на звено „Вътрешен 
одит“ на Министер-
ство на здравеопаз-
ването да извърши 
спешна проверка във 
видинската болница 
„Св. Петка“, за да се 
изясни фактическата 
обстановка. 

Това е хронологи-
ята на двата сканда-
ла, които за пореден 
път насочиха внима-
нието на видинската 
общественост към 
проблемите на ви-
динската болница. В 
което само по себе 
си няма нищо лошо, 
защото от интерес на 
всички граждани е те 
да бъдат разрешени, 
така че МБАЛ „Света 
Петка“ да предоставя 
качествено лечение 
на своите пациенти. 
А че проблеми има – 
това е факт. Както е 
факт и, че има лека-
ри, които са сбъркали 

професията си. Факт 
е обаче и, че има ме-
дици, които със сър-
це и душа се грижат 
за своите пациенти. 
Лошото е, че при си-
туации като сегашна-
та всички работещи в 
болницата се слагат 
под общ знаменател 
– а наблюдаващите 
сеира във „Фейсбук“ 
като мантра повтарят 
фразата на алековия 
Бай Ганьо, че „всички 
са маскари“. 

Още по-лошото 
е, че проблемите на 
видинската болница 
излизат на дневен 
ред обикновено преди 
избори. И тъй като на-
последък изборите са 
през няколко месеца, 
темата за МБАЛ „Све-
та Петка“ се превърна 
в дъвка в устите на 
кандидатите за поли-
тически постове. От 
това обаче нито про-
блемите на лечебното 
заведение се реша-
ват, нито пък се пови-
шава качеството на 
медицинските услуги, 
които жителите на об-

ластта получават.
Защото трябват 

не предизборни при-
казки, а законодател-
ни промени. Които на 
първо място да са на-
сочени към разреша-
ване на проблемите 
с недостига на млади 
лекари и ниското за-
плащане на техния 
труд, които особено 
остро се отразяват 
върху състоянието на 
здравната система в 
райони като Видин. За 
да се случи това оба-
че, е нужна полити-
ческа воля – да, това 
звучи изтъркано, но е 
така. 

Остава да се надя-
ваме, че кандидатите 
за народни предста-
вители и за президент, 
които по време на 
предизборната кам-
пания са толкова заг-
рижени за видинската 
болница, няма след 
изборите да забравят 
за темата. Лошото е, 
че досегашният опит в 
това отношение никак 
не е обнадеждаващ...

СТАНОВИЩЕ
От МБАЛ „Света Петка” АД - Видин, със седали-
ще и адрес на управление в гр.Видин, ул.”Цар 

Симеон Велики”, №119, представлявана от Изп. 
директор д-р Ивета Генкова Найденова.

Във връзка с публикувания в медиите и интер-
нет пространството на 09.11.2021 г. клип, заснет в 
Ковид сектора при МБАЛ „Света Петка“ АД - Видин, 
който внушава на зрителите, че там лечение не се 
провежда, а пациентите са оставени в ръцете на 
съдбата, сами, без лекарски и медицински грижи, 
Ви уведомяваме за следното:

Клипът, който трае малко повече от минута и 
половина, е заснет от лице, близък на пациент с 
COVID инфекция, настанен в структурата. Авто-
рът на клипа, възползвайки се от зеления коридор, 
по който са извеждани в този момент пациенти от 
COVID структурата за осъществяване на изследва-
ния, е проникнал противоправно и незаконно там, 
заснел е клипа също незаконно и противоправно 
(това става преди около месец) и този клип се кач-
ва в интернет пространството, в социалната мрежа 
„Фейсбук“ и е предоставен на медиите сега (около 
месец по-късно).

Пациентът, заснет на клипа, е с изразена хи-
поксемия, т.е недостиг на кислород в следствие на 
тежкото страдание. Няколкократно е обличан от са-
нитарите преди заснетата случка, които санитари в 
момента на заснемането са били с други пациенти 
за изследвания. Там в болничните стаи са били де-
журния лекар и медицинска сестра от екипа.

Цивилното лице е спряно от дежурния лекар 
– д-р Миланов, който след остри пререкания го 
извежда от отделението. Това на клипа обаче не е 
показано, въпреки че то също е било заснето. Пуб-
ликуваният клип се цели насаждане на негативно 
отношение на гражданството към лечебното заве-
дение, към неговото ръководство, а също така и за 
лечебната дейност, която се осъществява. Авторът 

на клипа е лице, което е създавало многократно 
конфликтни ситуации в болницата и дори е отстра-
нявано няколкократно с помощта на охранителните 
органи.

Клипът цели да омаловажи работата, която се 
осъществява в МБАЛ „ Света Петка“ АД гр. Видин, 
през чиято COVID структура за времето на панде-
мията са преминали общо1649 пациенти; от които 
за м. октомври 2021г. са преминали 351 пациента; за 
м. ноември 2021г. към датата на изготвяне на отгово-
ра - 10.11.2021г. са преминали 147 пациенти.

По отношение на заявената стачна готовност: 
Като цяло протестните действия на санитарките 
от отделението по Спешна медицина се ръково-
дят от г-н Иво Георгиев, като представител на син-
дикат „Защита“. Същият в момента е кандидат за 
народен представител на предстоящите избори на 
14.11.2021г. от БСДД- Български съюз за директна 
демокрация. Водач на листа в 5 МИР гр.Видин и тре-
ти в листата на 12 МИР в гр. Монтана.

Недопустимо е кандидат за Народен предста-
вител, в предизборна кампания, да организира и 
ръководи протести и стачки. Всъщност, неговият 
интерес не съвпада с интереса на служителите, т.е. 
обявените стачни действия нямат икономически или 
финансов характер, те обслужват интересите и по-
пуляризирането на ръководителя им.

Ако внимателно се вгледате в репортажите на 
телевизиите с нашето ръководство от една страна 
и санитарите, съпровождани от г-н Георгиев от дру-
га, може да се види как една от жените си казва в 
репортажа, че те са си делили парите помежду си и 
беше прекъсната от нейна колежка.Това е заснето в 
репортажа на Нова телевизия от 09.11.2021г. в 07,00 
часа. Става съвсем ясно, че това няма връзка с ръ-
ководството на лечебното заведение.

Разпределението на финансовите средства за 
първа линия в лечебните заведения за болнична по-
мощ са по една Методика, а на Центъра за спешна 

медицинска помощ са по друга Методика.
Г-н Георгиев явно не се е запознал с тези разли-

ки и вероятно е сметнал, че както е постигнал успех 
при санитарките, работещи в Центъра за спешна ме-
дицинска помощ- Видин, ще успее и в лечебно заве-
дение за болнична помощ- МБАЛ „ Света Петка“ АД 
гр. Видин.Това се упоменава от нас, тъй като обект 
на синдикалната дейност преди нас беше Центърът 
за спешна медицинска помощ-Видин. Финансовите 
средства, които се получават за работа с COVID, са 
разпределяни точно, както изисква Методиката, коя-
то се ползва към дадения момент.

Тъй като е недопустимо и обидно обвинението 
за присвояване на чужди, заработени пари, призо-
ваваме РЗОК, която финансира дейността на бол-
ницата по това перо, да се самосезира и направи 
проверка на отпуснатите от тях средства, за който 
период пожелае.Също така се обръщаме и към РЗИ 
- Видин да направят нова проверка. Такава бе из-
вършена от тях през м. август 2021г. и не бяха уста-
новени нарушения.

Недопустимо е в условията на пандемия, в мо-
мент в който ситуацията се влошава и броят на за-
разените е много голям в цялата страна, да се нагне-
тява напрежение, да се активират стачни действия 
за пореден път МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин да 
се ползва за обслужване на политически интереси.

Болницата е готова, при спазване на всички про-
тивоепидемични мерки, да допусне журналистиче-
ски екипи в COVID структурата и сами да се убедят 
и заснемат каква е ситуацията там, как се лекуват 
пациентите и обективно да информират обществе-
ността.

10.11.2021Г.
Гр.Видин

МБАЛ „Света Петка“ – болница за предизборна употреба
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Коалиция ГЕРБ-СДС спечели парламентарните избори във Видинско
Румен Радев е категоричен победител на президентски вот в областта

вот, провел се през 
месец юли. То показ-
ва, че на 14 ноември 
ГЕРБ-СДС е получи-
ла с около 1500 гласа 
по-малко от изборите 
преди четири месеца. 
Спад има в подкре-
пата има и при БСП 
– сега лявата коа-
лиция взима около 
1500 гласа по-малко 
в сравнение с избо-
рите през юли. Най-
много гласове губи 
„Има такъв народ“ – 
сега гласувалите за 

партията в областта 
са с над 4000 души 
по-малко в сравне-
ние с вота през юли. 
Намаление в броя 
на гласоподаватели 
има и при „Изправи 
се БГ! Ние идваме!“. 
При ДПС броят гла-
сове на настоящия 
вот и на предходния 
е почти еднакъв, но 
все пак се регистрира 
ръст. Повишение на 
получените гласове 
се отчита и при пар-
тия „Възраждане“.

Румен Радев е 
категоричен побе-

дител на президент-
ски вот в област 
Видин 

Далеч по-ясни са 
нещата на президент-
ския вот. Там катего-
рични победители са 
двойката Румен Ра-
дев – Илияна Йотова. 
Във Видинска област 
те са получили под-
крепата на 56,34% 
от гласувалите (16 
331 гласа). Второто 
място е за двойката 
Анастас Герджиков 
– Невяна Митева, ко-
ито са с подкрепа от 
25,37% (7354 гласа). 

Трети остават канди-
датите на ДПС Муста-
фа Карадайъ и Искра 
Михайлова с 4,44% 
(1286 гласа), а пети 
– Костадин Костади-
нов – Елена Гунчева 
с 3,04% (881 гласа). 
Лозан Панов получа-
ва 1,6% (464 гласа), 
а за Луна Йорданова 
са гласували 1,04% 
от избирателите (302 
души). 

Малко над 34% 
е избирателната ак-
тивност на изборите 
2 в 1 във Видинско

При по-ниска из-

бирателна активност 
преминаха избори-
те в община Видин 
в сравнение с вота 
през юли. Данните на 
Районната избира-
телна комисия показ-
ват, че към 20:00 ч. за 
президент и вицепре-
зидент са гласували 
34,13% от имащите 
право на глас във 
Видинска област, а 
за народни предста-
вители - 34,29%. На 
изборите през юли 
процентът на гласу-
вали е бил 37,58%.

И на тези избори 

най-ниска избира-
телна активност се 
регистрира в община 
Видин – 30,12% за 
президент и вицепре-
зидент и 30,31% за 
Народно събрание. 
Най-висок е процен-
тът гласували в най-
малката по население 
община в областта 
– Бойница, където 
към 20:00 ч. 56,03% е 
избирателната актив-
ност и за президент и 
вицепрезидент, и за 
Парламент. 

Румен Радев и проф. Анастас Герджиков отиват на балотаж
„Продължаваме промяната“ е донякъде изненадващият победител на парламентарния вот

Очаква ни „шарен“ 
парламент и трудни 
преговори за съставя-
не на правителство, 
което със сигурност 
ще е коалиционно. 
Макар Румен Радев 
да води категорично 
на изборите за пре-
зидент, заради не-
достатъчно високата 
избирателна актив-
ност той не можа да 
спечели още на първи 
тур. Така в неделя (21 
ноември) Радев ще се 
бори за втори мандат 
срещу проф. Анастас 
Герджиков. 

До редакционното 
приключване на броя 
на интернет стра-
ницата на ЦИК бяха 
публикувани резулта-
ти при 93,28% обра-
ботени протоколи на 
секционните избира-
телни комисии в стра-
ната. Данните сочат 
категорична победа 
на първи тур на пре-
зидентските избори 
за двойката Румен Ра-
дев – Илияна Йотова, 
които получават над 
49% или над 1,2 млн. 
гласа. Значително по-
малка е подкрепата 
за втората двойка: за 
Анастас Герджиков 
и Невяна Митева са 
гласували около 23% 
(над 550 хил. гласа). 
Трети са кандидати-
те за президент и ви-
цепрезидент на ДПС 
Мустафа Карадайъ 
и Искра Михайлова 
– те само в страната 
получават близо 290 
хил. гласа, към които 

се прибавя и значите-
лен вот от чужбина. 
Кандидатът на „Въз-
раждане“ Костадин 
Костадинов е четвър-
ти, пети остава Лозан 
Панов. 

Въпреки че на пре-
зидентските избори 
има ясен и категори-
чен победител, усло-
вие за да има победа 
още на първи тур е 
да са гласували поне 
50% от българите, 
имащи право на глас. 
Това условие не беше 
изпълнено, дори на-
против – избирател-
ната активност се ока-
за рекордно ниска и 
така ще има балотаж. 
На него един срещу 
друг ще се изправят 
Румен Радев и проф. 
Анастас Герджиков. В 
изказването си след 
изборите Радев зая-
ви, че ще разчита на 
подкрепата на парти-
ите, подкрепили го и 
на първия тур. Проф. 
Герджиков пък посо-
чи, че е непартиен 
кандидат и приема 
подкрепата на всички 
български граждани, 
без значение от пар-
тийните им убежде-
ния. 

„Шарен“ парла-
мент

Данните при 93% 
обработени протоко-
ли на секционни из-
бирателни комисии 

показват, че в след-
ващото народно съ-
брание влизат седем 
партии и коалиции. 
Най-голяма подкрепа 
печели партия „Про-
дължаваме промя-
ната“ с над 25% от 
гласовете на избира-
телите. С подкрепа 
от около 23% втора 
се нарежда коалиция 
ГЕРБ-СДС. На трето 
място с около 13% е 
„Движението за права 
и свободи“. На чет-
върта позиция с око-
ло 10% остава партия 
„Има такъв народ“. 
Коалиция „Демокра-
тична България“ е 
шеста, с около 6% 
подкрепа. На седмо 
място е партия „Въз-
раждане“, която влиза 
в Парламента с около 
5% от гласовете. 

Ако трябва да по-
сочим изненадите на 
настоящите избори, 
на първо място това 
е представянето на 
„Продължаваме про-
мяната“ – партията 
получава по-голяма 
подкрепа от предвиж-
даната от социологи-
ческите проучвания 
преди изборите, като 
дори изпреварва 
предварително со-
чената за победител 
коалиция ГЕРБ-СДС. 
Донякъде изненадва-
що е и силното пред-
ставяне в национален 

план на партия „Въз-
раждане“, която зало-
жи на силна риторика 
срещу „зелените сер-
тификати“, което явно 
се оказва печеливша 
стратегия. На дру-
гия полюс, коалиция 
„БСП за България“ 
записа поредно сла-
бо представяне, като 
дори остана зад ДПС. 
Силното представяне 
на ДПС пък е другият 
неочакван резултат 
от парламентарния, 
а и от президентския 
вот. 

Малко, но не дос-
татъчно светлина 
хвърлиха първите из-
казвания на лидерите 
на партии след края 
на изборния ден. От 
„Продължаваме про-
мяната“ заявиха кате-
горично, че ще бъде 
сформирано прави-
телство, което ще е 
коалиционно. Те да-
доха заявка, че няма 
да преговарят с ГЕРБ 
и ДПС, а посочиха 
„Демократична Бъл-
гария“ като свой ес-
тествен партньор. Ли-
дерът на ГЕРБ Бойко 
Борисов посочи, че от 
коалиция ГЕРБ-СДС 
са готови на прегово-
ри. Лидерите на БСП 
и ДПС – Корнелия Ни-
нова и Мустафа Ка-
радайъ, заявиха, че 
възможните коалици-
ионни конфигурации 

ще бъдат обсъждани 
след като станат ясни 
окончателните ре-
зултатите. Председа-
телят на ИТН Слави 
Трифонов пък каза, 
че няма да влизат в 
договорки с никого. 
Председателят на 
партия „Възраждане“ 
Костадин Костадинов 
заяви, че ще дадат 
подкрепата си само 
за тези парламентар-
но представени пар-
тии и коалиции, които 
заявяват позиция за 
отмяна на „зеления 
сертификат“. 

Простата арит-
метика показва, че 
при такива резулта-
ти сформирането на 
правителство с дву-
или трипартийна ко-
алиция е възможна, 
само с участието на 
първите две полити-
чески сили – „Продъл-
жаваме промяната“ и 
ГЕРБ-СДС. Ако от ПП 
държат на думата си 
да не се коалират с 
ГЕРБ-СДС, тогава ко-
алицията, която тряб-
ва да се сформира, 
става още по-шарена. 
А ако извадим от фор-
мулата и ДПС, тогава 
вариантите не оста-
ват много. Сметките 
показват, че „Продъл-
жаваме промяната“, 
ИТН и „Демократична 
България“ ще получат 
общо около 110 ман-

дата. Така сформи-
рането на стабилно 
мнозинство минава 
през добавяне на чет-
върти коалиционен 
партньор – реално, 
съдейки по дадените 
след изборите заявки, 
това биха могли да 
бъдат БСП или „Въз-
раждане“, като втори-
ят вариант изглежда 
по-малко вероятен.

Така или иначе 
предстоят тежки пре-
говори. До какво ще 
доведат те, зависи 
от готовността на по-
литиците да правят 
отстъпки. Едва ли 
обаче някой би се ан-
гажирал да каже дали 
ще има правителство 
и, още повече, дали 
то ще успее да из-
кара пълен мандат. 
Или още догодина ще 
трябва пак да ходим 
до урните. 

Иначе, в деня 
след изборите започ-
наха да „валят“ остав-
ки. Заради слабото 
представяне на пар-
ламентарните избо-
ри оставки хвърлиха 
ръководствата на „Да 
България“ и ВМРО, 
начело с лидерите им 
Христо Иванов и Кра-
симир Каракачанов. 
Оставка като пред-
седател на предиз-
борния щаб на БСП 
подаде Кристиан Ви-
генин. Не се забавиха 
и призивите за остав-
ка на лидера на БСП 
Корнелия Нинова. 
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и Концерт за пиано 
№1, също от Ф.Лист,  
който ще прозвучи в 
изпълнение на пиа-
ниста Янко Маринов, 
Симфония №4 от 
П.И.Чайковски. 

За съжаление, 
отложихме концерта, 
планиран  за 25 но-
ември, в който тряб-
ваше да участват 
гост-диригента Ови-
диу Маринеску, както 
и първият челист на 
Националната фил-
хармония на Румъ-
ния. Поради създа-
лата се ситуация с 
коронавируса те няма 
да могат да дойдат и 
отлагаме концерта за 
по-късна дата. 

В началото на 
декември сме пла-
нирали концерт във 
Враца, със солисти 
Орлин Горанов и Еде-
лина Кънева. 

От 9 декември за-
почваме репетиции на 
операта „Риголето“, 
под диригентството 
на Стаси Фомалгаут 
– концертно изпълне-
ние, в което участват 
солисти от различни 
наши оперни театри. 
Самият концерт ще е 
на 16 декември. Пла-
нираме и коледен 
концерт. Работим и 
по други проекти, ко-
ито вярвам, че в бъ-
деще ще успеем да 
реализираме.

„НИЕ“: Как се 
отразява усложне-
ната епидемична 
обстановка на дей-
ността на Симфо-
ниета – Видин?

М и р о с л а в 
Кръстев: Всички кон-
церти, които споме-

нах, са под условие, 
защото работим в 
епидемична обста-
новка. За съжаление, 
доста от планираните 
концерти отложихме 
за по-нататък, но се 
надявам, че до края 
на сезона ще успеем 
да наваксаме. 

Поради услож-
нената ситуация се 
наложи и за кратък 
период  да преустано-
вим работа – взехме 
това решение заедно 
с колегите, надявай-
ки се, че обстановка-
та ще се успокои. За 
съжаление, виждаме 
каква е ситуацията  
към днешна дата. 

Намалихме броя 
на репетициите и 
увеличихме продъл-

жителността на пау-
зите, с което се оп-
итваме да намалим 
риска от заразяване. 
Задължително изис-
кване на нашите ре-
петиции и концерти е 
колегите, които не са 
ваксинирани и нямат 
сертификат, да имат 
направени антигенни 
тестове. Правилото 
за наличието на „зе-
лен сертификат“ или 
отрицателен антиге-
нен или PCR важи и 
за публиката на на-
шите концерти. 

„НИЕ“: На-
маля ли в след-
ствие на това 
посещаемост-
та на Вашите 
концерти?

М и р о с л а в 
Кръстев: Оп-
ределено се 
отрази на по-
сещаемостта . 
Надявам се, че 
с промените, 
които настъпи-

ха – с издаването на 
удостоверение за на-
личие на определен 
брой антитела, това 
ще се промени, за-
щото наистина има 
много хора, които са 
преболедували ко-
ронавирусната ин-
фекция, но по една 
или друга причина не 
могат да получат сер-
тификат. Разбира се, 
има и хора, които се 
притесняват и изчак-
ват епидемичната об-
становка да се подо-
бри, за да посещават 
отново нашите кон-
церти, което е напъл-
но разбираемо. Но се 
надявам постепенно 
нещата да влязат в 
нормален ритъм. 

„НИЕ“: Помним, 
че миналата година 
дейността не само 
на оркестрите, но 
на всички сценич-
ни изкуства беше 
практически преус-
тановена за доста 
дълъг период. Вие 
лично одобрявате 
ли решението сега 
да не се прилагат 
чак такива драко-
новски мерки?

М и р о с л а в 
Кръстев: Във време-
то, в което беше пре-
установена дейност-
та на всички културни 
институти, ние излъч-
вахме записи на наши 
концерти и по този 
начин присъствахме 
в националното музи-
кално пространство. 
Но спирането изцяло 
дейността на култур-
ните институти, 
би повлияло 
отрицателно 
на хората, ра-
ботещи в тях, 
защото тво-
рците имат 
призванието 
и вътрешната 
потребност да 
създават из-
куство. Тази 
потребност е 
част от тяхна-
та душевност 
и когато по 
една или дру-
га причина трябва да 
престанат да правят 
изкуство, те не се 
чувстват комфортно. 
Освен това дори в ус-
ловията на епидемия 
хората имат нужда от 
изкуство.

И нещо оптимис-
тично.През последна-
та година в оркестъра 
дойдоха млади хора, 
което е добър знак за 
института в извърш-
ването на естестве-
ната приемственост 
между колегите от 
различни поколения. 

Няколко са ор-
кестрантите, които 
са студенти в Наци-
оналната музикал-
на академия „Проф.
Панчо Владигеров“ в 
София. Наскоро на-
значихме първи обой 
и цигулка – млади 
хора, които дойдоха 
от София.

Вече в оркестъра 
на видинската Сим-
фониета има и чуж-
денец – на една наша 
обява откликна тром-
петист от Мексико. В 
най-скоро време ще 
дойде и съпругата му, 
която свири на вал-
дхорна и също ще се 
включи в състава на 
оркестъра. Те също 

са млади хора. Така 
че постепенно под-
младяваме състава, 
което е хубаво.

Община Видин 
ни помогна с нас-
таняването на част 
от младото попъл-
нение, като ни пре-
достави общински 
апартамент, за което 
сърдечно благодаря 
на кмета д-р Цветан 
Ценков. 

„НИЕ“: В пре-
дходните години 
Симфониета – Ви-
дин беше много 
активна в работа-
та по проекти. Ус-
пявате ли и сега, 
въпреки ситуация-

та, да разширява-
те дейността си, 
като привличате 
проектно финанси-
ране?

М и р о с л а в 
Кръстев: В насто-
ящата ситуация, в ко-
ято всички институти 
се налага да работим 
в условията на извън-
редна епидемична 
обстановка и мерки за 
ограничаване на раз-
пространението на 
коронавируса, много 
добър инструмент за 
финансова подкре-
па са проектите към 
Национален фонд 
„Култура“. Симфони-
ета – Видин има към 
НФК спечелен проект 
„Виртуална музикал-
на школа“, в рамките 
на който ще провеж-
даме часове по му-
зика за ученици, като 
тези своеобразни 
уроци ще се излъчват 
онлайн. Подобни про-
екти са важни, защо-
то е необходимо още 

от ранна възраст де-
цата да бъдат запоз-
нати с музикалните 
инструменти в сим-
фоничния оркестър 
и с някои образци на 
класическата музика, 
като на финала на на-
шия проект ще бъдат 
изнесени концерти на 
живо. По този начин 
ще популяризираме и 
дейността на Симфо-
ниета – Видин. 

Така че дори в ус-
ловията на извънред-
на епидемична обста-
новка Симфониета 
– Видин продължава 
да работи и да радва 
почитателите на кла-
сическата музика. 

Мирослав Кръстев, директор на Симфониета – Видин: 

Дори в условията на епидемия 
хората имат нужда от изкуство

Концертите на Симфониета – Видин 
дават възможност да посрещнем на ви-
динска сцена невероятни музиканти. В 
началото на ноември имахме възможност 
да видим и чуем на живо 14-годишният 
виртуозен пианист Ивайло Василев. 
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година, изработи ин-
вестиционен проект 
и започна през лятото 
на тази година стро-
ително-монтажни и 

консервационно-рес-
таврационни работи 
на обекта. Трябва да 
упражнява и авторски 
надзор по време на 
строителството.

Срокът за изпъл-
нение на всички дей-
ности е 600 календар-
ни дни и те трябва да 
приключат до края на 
ноември 2022 г., уточ-
ни арх. Ангел Недял-
ков, ръководител на 
проекта. Стойността 
на договора е 8,603 
млн. лева. Средства-
та са осигурени по 
Оперативна програ-
ма „Региони в растеж 
2014-2020 г.“ чрез 
комбинирано финан-
сиране по договор за 
безвъзмездна финан-
сова помощ и чрез 
финансов инструмент 
- договор за инвести-
ционен кредит, уточни 

Нов велопарк радва децата 
и младежите в Дреновец

Докъде стигнаха реставрационните и 
консервационни дейности на видинската Синагога 

Кметство Дре-
новец, Община Ру-
жинци реализира 
проект „ЕКО-ЕЛО-
ПАРК“. Новата при-
добивка стана факт 
след спечелено фи-
нансиране в размер 
на близо 10 000 лв. 

от Предприятието за 
управление на дей-
ностите по опазване 
на околната среда. 
„Изграденият Еко-
велопарк предоста-
ви нова възможност 
на децата /малки и 
големи/ безопасно 

и с удоволствие да 
практикуват този 
спорт и задоволи 
техните потреб-
ности. Трасето е 
максимално обезо-
пасено , така че ос-
вен всичко остана-
ло е и ползотворна 
среда за развитие 
на децата. Каране-
то на велосипеди, 

ролери и тротинетки 
е активност, която 
не само подобря-
ва здравословното 
състояние, но и на-
строението – деца-
та се забавляват, 
докато спортуват“, 

комеnтира кметът 
на община Ружинци 
Александър Алек-
сандров. 

В новия парк са 
поставени 5 парко-
ви пейки, 2 бр. кош-
чета за разделно 
събиране на отпа-
дъци, монтирани са 
четири LED-освети-
телни тела. Освен 
това е положен над 
256 кв.м асфалт за 
алеята, а районът е 
озеленен с декора-
тивни храсти и дър-
вета. Поставена е и 
камера за видеонаб-
людение.

арх. Недялков.
Видинската Си-

нагога е една от най-

големите в страната. 
След реконструкцията 
трябва да се превър-
не в привлекателен 
туристически обект 
и уникален културен 
център, носещ името 
на родения във Ви-
дин световноизвестен 
художник Жул Паскин. 
В еврейската религия, 
когато една Синагога 
не е използвана като 
религиозен храм дълго 
време, тя не може да 
бъде храм в бъдеще. 
В този смисъл превръ-
щането на Синагогата 
във Видин в културен 
център е едно естест-
вено продължение на 
уникалната сграда на 
еврейския храм, каза 
арх. Недялков.

Край видинска-
та Синагога днес е 
оживена строителна 
площадка. Работни-

ци връзват арматура, 
багери и строителни 
машини подравняват 
терена, камиони до-
карват трошен камък. 
Обектът е във фаза 
укрепване, съгласно 
новите норми за земе-
тръс, разказа Генади 
Иванов. По думите му 
до момента частично 
са укрепени основите 
и шайбите на сграда-
та. Строи се помощно 

едноетажно здание в 
непосредствена бли-
зост до Синагогата. 
Изградени са подзем-
ните комуникации и 
връзки за ток, канал, 
вода, навсякъде е 
пуснат пожарният 
щранг. Доставена е 
необходимата ар-
матура за цялата 
сграда - от основите 
до покрива. Работи 
се по вертикалната 

планировка и камен-
ните настилки, които 
ще бъдат изградени 
впоследствие около 

сградата. Отлети са 
фундаменти и колони, 
положени са тръби за 
климатизация.

Всичко е отпреди 
повече от век - тух-
ли, железни решетки, 
фризове. Сградата е 
оцеляла до днес бла-
годарение на напра-
вения бетонен „ске-
лет“ за укрепването 
през далечната 1983 
г. Според Генади Ива-

нов реставрацията на 
Синагогата е много 
сложен обект, защото 
сградата е пред са-
моразрушаване, от-
давна няма покрив и е 
опасна. Използваните 
технологии за укреп-

ване са сложни и се 
различават от прила-
ганите в обикновени 
сгради – инжектиране 
на смоли, анкериране 
на основи и като цяло 
на сградата. Бързаме 
да я покрием, за да 
може през зимата да 
се работи вътре, посо-
чи той.

ИРЕНА 
Данаилова, БТА

Превръщането на Синагогата във Ви-
дин в културен център е едно естестве-
но продължение на уникалната сграда на 
еврейския храм, казва ръководителят на 
проекта архитект Ангел Недялков
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ОБЯВЯВА

ОБЯВЯВА

бр. 43 понеделник -  неделя  15 - 21 ноември 2021 г.

Процедура за провеждане на публични търгове с тайно над-
даване за отдаване под наем на терени, публична общинска 

собственост на територията на община Видин:
Част от терен (два броя паркоместа) за разполагане на 1 брой 

преместваем търговски обект (електрозарядна колонка) с площ 25,00 
кв.м., находящ се в гр. Видин, ПИ с идентификатор 10971.505.720 
по КК на гр. Видин, кв.247, “Поликлиника”, ул. “Георги С. Раковски”, 
начална тръжна цена – 30,00 лв. месечен наем без ДДС и начален 
час за провеждане на търга -11:00 часа.

Част от терен (два броя паркоместа) за разполагане на 1 брой 
преместваем търговски обект (електрозарядна колонка) с площ 25,00 
кв.м., находящ се в гр. Видин, ПИ с идентификатор 10971.502.200 
по КК на гр. Видин, кв.371, ул. “Бдин“, начална тръжна цена – 37,50 
лв. месечен наем без ДДС и начален час за провеждане на търга 
-11:15 часа.

Част от терен (един броя паркомясто) за разполагане на 1 брой 
преместваем търговски обект (електрозарядна колонка) с площ 15,00 
кв.м., находящ се в гр. Видин, ПИ с идентификатор 10971.502.542 по 
КК на гр. Видин, кв.74, ул. “Железничарска“, начална тръжна цена 
– 22,50 лв. месечен наем без ДДС и начален час за провеждане на 
търга -11:30 часа.

I. Търговете ще се проведат на 30.11.2021 г. (вторник) в адми-
нистративната сграда на община Видин, Медиен център-партерен 
етаж.

II. Тръжната документация се закупува в срок до 29.11.2021г. 
до 16:00 часа от ет.7, стая №3 в  административната сграда на об-
щина Видин. Цена на документацията – 40,00 лв. без ДДС.

III. Заявления за участие в търговете и придружаващите ги до-
кументи се подават в срок до 29.11.2021 г. до 17:00 часа, в “Център 
за информация и обслужване на граждани”, административната 
сграда на община Видин, ет.1.

IV. Време и начин за оглед - всеки работен ден.
V. Депозит за участие в търговете – 100,00 лв. (сто лв.),  внесе-

ни в срок до 29.11.2021г. включително по сметка на община Видин
IBAN:BG53STSA93003300046030, BIC на “Банка ДСК”ЕАД: 

STSABGSF. 
VI. 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 спечели-
лият участник.

VII. Договорът се сключва след плащане на дължимите суми, 
съгласно срока указан в т. VI от настоящата Заповед.

 Тел. за справки: 094 609 440

Процедура за провеждане на публични търгове с тайно над-
даване за отдаване под наем на терени, публична общинска 

собственост на територията на община Видин.
Терен с площ 40,00 кв.м., находящ се в с. Иново, площад, между 

ПИ-292 и ПИ 291, кв.45 по плана на с. Иново за разполагане на пре-
местваем обект – павилион за търговска дейност, по реда на чл. 56 
ал.1 и ал. 2 от ЗУТ за срок от 3 (три) години, начална тръжна цена 
– 100,00 лв. месечен наем без ДДС и начален час за провеждане на 
търга-10:00 ч.

Част от терен с площ 5,00 кв.м., находящ се в с. Градец, покрив-
ното пространство на триетажна масивна административна сграда 
на Кметството за изграждане и експлоатиране на базова станция 
VZ6273, за срок от 10 (десет) години, начална тръжна цена – 500,00 
лв. месечен наем без ДДС и начален час за провеждане на търга-
10:15 ч.

I. Търговете ще се проведат на 30.11.2021 г. (вторник) в адми-
нистративната сграда на община Видин, Медиен център-партерен 
етаж.

II. Тръжната документация се закупува в срок до 29.11.2021г. до 
16:00 часа от ет.7, стая №3 в  административната сграда на община 
Видин. Цена на документацията – 40,00 лв. без ДДС.

III. Заявления за участие в търговете и придружаващите ги до-
кументи се подават в срок до 29.11.2021 г. до 17:00 часа, в “Център 
за информация и обслужване на граждани”, административната 
сграда на община Видин, ет.1.

IV. Време и начин за оглед - всеки работен ден.
V. Депозит за участие в търговете – 100,00 лв. (сто лв.)  вне-

сени в срок до 29.11.2021 г. включително по сметка на община Ви-
дин IBAN:BG53STSA93003300046030, BIC на “Банка ДСК”ЕАД: 
STSABGSF. 

VI. 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 спечели-
лият участник.

VII. Договорът се сключва след плащане на дължимите суми, 
съгласно срока указан в т. VI от настоящата Заповед.

 Тел. за справки: 094 609 440

Започна издаването на удостоверения за наличие на антитела срещу коронавирус
Документът ще се издава при стойности на антитела срещу SARS-CoV-2, надхвърлящи 150 BAU/ml

От „Информаци-
онно обслужване“ 
показаха образец на 
удостоверението за 
наличие на антитела 
срещу SARS-Cov2, 
доказано чрез лабо-
раторен тест, което 
от днес гражданите 
вече могат да полу-
чават. Съгласно За-
повед РД-01-915 от 
09.11.2021 г. на ми-
нистъра на здраве-
опазването, всички 
граждани, които имат 
направено изслед-
ване за наличие на 
IGG антитела срещу 
SARS-CoV-2 след 
11.11.2021 г. и лабо-
раторният резултат 
е със стойност над 
150 BAU/ml, ще мо-
гат да изтеглят свое-

то удостоверение от 
интернет портала на 
Националната здрав-
но-информационна 
система (НЗИС) на 
адрес https://www.
his.bg/bg/dgc. Услуга-
та е разработена от 
„Информационно об-
служване“, от където 
съобщиха, че получа-
ването на документа 
става след въвежда-
не на ЕГН, номер на 
лична карта и Наци-
онален референтен 
номер (НРН) на ре-
зултата от изслед-
ването, който може 
да бъде получен от 
лабораторията, на-
правила изследване-
то. На място може да 
бъде взето и самото 
удостоверение. До-

кументът е валиден 
90 дни от датата на 
направеното изслед-
ване и важи само на 
територията на Бъл-
гария. С него няма 
възможност да се пъ-
тува зад граница.

Ге н е р и р а н о т о 
удостоверение за 
наличие на антитела 
срещу SARS-Cov2, 
доказано чрез ла-
бораторен тест е с 
различен формат от 
европейския модел 
на зелен сертификат, 
уточняват от „Инфор-
мационно обслужва-
не“. Въпреки това в 
документа се съдър-
жат всички задължи-
телни атрибути – QR 
код, номер на удос-
товерението, лични 

данни на лицето, на-
чална и крайна дата 
на валидност, лабо-
раторен резултат от 
изследването на ан-
тителата и номер на 
лабораторията или 
лечебното заведе-
ние, където е взета 
пробата.

За да бъде валид-
но удостоверението, 
изследването за ан-
титела задължително 
трябва да е напра-
вено след 11.11.2021 
г. от лаборатория, 
която е успешно ин-
тегрирана с НЗИС. 
Тестове, направени 
извън територията на 
Република България 
или в лаборатории, 
които все още не са 
свързани с инфор-
мационната система 
на Министерство на 
здравеопазването, 
няма да могат да бъ-
дат използвани за ге-
нерирането на елек-

тронния документ. 
„Препоръчваме на 
гражданите, които же-
лаят да ползват удос-
товерение за 
н а л и ч и е 
на анти-
тела сре-
щу SARS-
C o v 2 , 
д о к а з а н о 
чрез ла-
бораторен 
тест, да се 
поинтере-
суват дали 
избраната 
от тях ла-
боратория 
отговаря на 
условията“, 
п о с о ч и х а 
от „Инфор-
мационно 
обслужване“.

От там съобщиха, 
че близо 2.4 млн. е 
броят на изтеглените 
COVID сертифика-
ти и удостоверения 
през интернет порта-

ла на НЗИС до този 
момент. От обявява-
нето на противоепи-
демичните мерки на 

19.10.2021 г. до този 
момент граждани-
те са изтеглили над 
1.480 млн. докумен-
та.
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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

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 127, ал. 

1 от ЗУТ се обявява:
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Изменение на ОПУ на гр. Видин в част-
та на ПИ с идентификатор 10971.196.1, 
местност „Алибеговата воденица“, общи-
на Видин, от територия с общо предназ-
начение „Обработваеми земеделски земи“ 
в устройствена територия „Предимно про-
изводствени дейности“ (Пп), на основание 
чл. 134, ал. 1, т.1 от ЗУТ.

Обществено обсъждане ще е на 
20.11.2021г. от 10:00 часа в сградата на 
Търговския център МОЛ- Видин – 2 етаж, 
зала № 51.

ПРОДАВА 
ИМОТИ

Продавам ремон-
тиран тристаен па-
нелен апартамент на 
ет.4, двустаен тухлен 
в ж.к. „Химик“ и гар-
сониера в ж к. „Баба 
Тонка“; тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

Продавам панел-
на гарсионера в ж.к. 
„Химик“ (до Ровно), ет. 
3 и ет. 5 .; тел: 094/600 
399, 0887 381 855

Продавам двуста-
ен тухлен апартамент 
в центъра и тристаен 

тухлен до площад 
„Ташкюприя“ – ет.2; 
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 два 
тристайни апарта-
мента в кв. „Калето“ 
от 100м2 – 35 000 
евро тел: 094/600 399, 
0887 381 855

Продавам дву-
стайни панелни апар-
таменти: в ж.к. „Петко 
Каравелов“ и в ж.к. 

„Химик“, ет.3; тел.: 
0878 864 985, 0899 
864 954

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 отли-
чен тристаен апарта-
мент с гараж – обза-
веден – 115м2 в кв. 
„Калето“; тел: 094/600 
399, 0887 381 855

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

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

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

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

Продавам самос-
тоятелни къщи в град 
Видин и в близките 
села – Капитановци, 

Иново, Рупци и др.; 
тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

Продавам земе-
делска земя в земли-
щето на село Рабро-
во, 7.5 дка, трета 
категория, обработва-
ема, цена 1000 лева; 
тел.: 0897 942 438

Продавам самос-
тоятелна къща- ре-
монтирана, с двор 
300м2 в к-с „Христо 
Ботев“. тел: 094/600 
399, 0887 381 855

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

Продавам трис-
таен панелен апар-
тамент в ж.к. “Васил 
Левски”, от собстве-
ник; тел.: 0878 767 
476

Продавам апар-
тамент от 60 кв.м., в 
нова кооперация на 
шпакловка и замазка, 
ет.2; тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

Продавам самос-
тоятелна къща в ж.к. 
Плиска на 3 етажа 
с двор 530м2. тел: 

094/600 399, 0887 381 
855

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

Ремонт на покри-
ви, огради и други 
строителни дейности; 
тел.: 0892 700 063

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

АВТОМОБИЛИ, 
ЧАСТИ

Продавам ками-
он „Нисан Капстар“, 
бордови, 3,5 т, цена 
10 000 лв.: тел.: 
0896343122



8бр. 43 понеделник -  неделя  15 - 21 ноември 2021 г.

Започна прием на номинации за конкурса „Дърво с корен“

Спасиха видра, паднала в шахта на 
строителен обект в град Монтана 

Конкурс за фотография или рисунка 
„Старинните къщи на Видин“

Експерти на Регионалната 
инспекция по околната сред и 
водите – Монтана са спасили 
видра, паднала в шахта на стро-
ителен обект в град Монтана. 

Сигналът за бедстващо-
то животно е подаден в 
екоинспекцията от слу-
жител на фирма, изграж-
даща обект в непосред-
ствена близост до пътя 
Монтана – Лом.

От РИОСВ – Монта-
на съобщиха, че е била 
извършена незабавна 
проверка на място. При 
нея е установено, че се 
касае за екземпляр от 
вида видра, паднала в 
бетонова шахта на стро-
ителен обект. Видрата 
е извадена с помощта 
на рибарско кепче. Спа-
сеното животно е било 
във видимо добро здра-
вословно състояние и е 
освободено на подходя-

що място.
Видът видра (Lutra lutra) е 

защитен, включен в Приложе-
ние № 3 към Закона за биоло-
гичното разнообразие.

Едно от богатства-
та на Видин, което 
често не забелязва-
ме в забързаното  ни 
ежедневие, е град-
ската архитектура, 
придаваща уникален 
колорит на града. До-
казателство за това 
са туристите, които 
виждаме да гледат с 
интерес сгради, които 
обичайно подминава-
ме без да ги забеле-
жим. Две младежки 
организации отправят 
предизвикателство, 
с което ни карат да 
открием отново не-
повторимата архитек-
тура на Видин. АЛФА 

ЛЕО КЛУБ - ВИДИН 
и ИНТЕРАКТ КЛУБ 
- ВИДИН приканват 
видинчани да участ-
ват в конкурс на тема 
„Старинните сгради 
на Видин“. 

Конкурсът ще се 
проведе в две неза-
висими направления. 

Тези от вас, които 
обичат да рисуват, 
могат да изпратят 
рисунка по темата на 
имейл адрес: konkurs.
vidin@abv.bg

За талантливите 
фотографи – изпра-
тете снимка, напра-
вена с ТЕЛЕФОН, 
на имейл: konkurs.

vidin@abv.bg
Събирането на 

творбите започна на 
08.11.2021 г. и ще про-
дължи до 30.11.2021 
г. те ще бъдат оце-
нени от жури, състо-
ящо се от два екипа 
от професионалисти 
в съответната сфера 
– тричленна комисия 
за всяко от направле-
нията. 

Наградите са, 
както следва:

I място в направ-
ление рисунка: ком-
плект за артматери-
али

I място в на-
правление фотогра-
фия: фотоапарат за 
моментни снимки 
POLAROID

„Нека заедно раз-
крием вековната кра-
сота на архитектурата 
в старопрестолния ни 
любим град Видин!“, 
призовават от АЛФА 
ЛЕО КЛУБ - ВИДИН 
и ИНТЕРАКТ КЛУБ – 
ВИДИН.

За дванадесе-
та поредна година 
фондация „ЕкоОбщ-
ност“ обявява наби-
рането на предло-
жения за „Дърво с 
корен” – конкурсът, 
който не търси най-
старото, най-висо-
кото или най-китно-
то дърво, а онова, 
което се е запеча-
тало в сърцата и 
умовете на хората. 
От неправителстве-
ната организация 
призовават, ако има 
дърво, което на-
истина обичате и 

почитате – вие, ва-
шият род, съседи, 
приятели или ця-
лата ви общност и 
населено място, да 
разкажете неговата 
история: защо то е 
ценно за вас, защо 
сте го обикнали, с 
какво е оставило 
неизличим спомен 
в душата ви, коя не-
забравима случка с 
него винаги извиква 
усмивка на лицето 
ви.

Дървото победи-
тел ще представи 
България в меж-

д у н а р о д н и я 
конкурс „Евро-
пейско дърво 
на годината” 
и също така, 
като награда, 
ще бъде посе-
тено от арбо-
ристи, които 
ще направят 
оглед и дадат 
препоръки за 
подобряване 

на състояние-
то му.

Както и досе-
га, измежду всички 
постъпили предло-
жения ще бъдат от-
личени дървета и в 
две допълнителни 
категории:

• „Млад при-
родолюбител” – за 
истории на дървета, 
които са засадени 
от или за които се 
грижат деца и юно-
ши на възраст от 6 
до 16 години.

• „Вековните 
дървета говорят“ 

– за вековни 
дървета, които 
са свързани с 
и с т о р и ч е с к и 
събития, зна-
чими лично-
сти или мест-
ни предания; 
които са се 
превърнали в 
символ и па-
зител на да-
дено населено 
място; които са 
важна част от дел-
ника и празниците 
на местната общ-
ност, нечий род или 
отделен човек; ко-
ито таят в клоните 
си скъп спомен за 
отминала случка; 
които са толкова за-
бележителни, почи-
тани и обичани, че 
заслужават нашето 
признание.

Как да включи-
те вашето дърво в 
конкурса

Разкажете не-
говата история и 
защо е важно за 
вас, направете поне 
3 снимки, на които 
да се вижда в общ 
план, и ги изпрате-
те на tree@bepf-bg.
org до 5 декември 
2021 г. Предложе-

нието ви трябва да 
съдържа също мес-
тоположение, вид и 
описание на дърво-
то, както и данни за 
връзка с вас.

Конкурсът е от-
ворен за участие 
към всички и при-
ема номинации за 
дървета от цялата 
страна. Дори да сте 
участвали с вашето 
любимо дърво в ми-
налогодишни изда-
ния, но то не е спе-
челило, опитайте 
отново тази година.

Всички предло-
жения ще бъдат 
разгледани от жури, 
което ще отличи 
участника в катего-
рията „Млад приро-
долюбител“ и ще из-
лъчи финалистите 
в „Дърво с корен” и 

„Вековните дървета 
говорят”. Изборът 
на победителите 
ще се извърши чрез 
онлайн гласуване 
от обществеността, 
което ще протече от 
15 декември 2021 г. 
до 14 януари 2022 
г.

Пълните условия 
за участие в кон-
курса са достъпни 
на интернет стра-
ницата на фонда-
ция „ЕкоОбщност“ 
в раздела „Дърво с 
корен“.

Л ю б о п и т н и т е 
истории на всич-
ки постъпващи но-
минации може да 
следите на Фейсбук 
страницата Конкурс 
„Дърво с корен“, къ-
дето те ще се пуб-
ликуват текущо.


