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ГЕРБ – Видин развива 
активна дейност
Доказателство за това са около 

400-те новоприети членове на 
партията в областта

Община Видин възстанови 
щик на паметника на бдинци

Подмяната е благодарение на дарение 
от страна на съвестни граждани

Младежи от Алфа Лео клуб 
Видин отбелязаха Световния 

ден на белите дробове

Малко златно съкровище 
откриха при проучването на 
античната крепост „Алмус“

Въпреки ограниче-
нията заради ситуация-
та с COVID-19, през из-
миналите месеци ГЕРБ 
– Видин е развивала 
активна дейност. До-
казателство за това са 
около 400-те новопри-
ети членове на партия-
та в област Видин. Това 
заявиха на пресконфе-
ренция миналата сед-
мица Владимир Тошев, 
народен представител 
и областен координа-

тор на ГЕРБ – Видин, и 
Емилиян Енчев, предсе-
дател на видинската об-
щинска организация. 

Едва около 80 души 
са напусналите парти-
ята в областта, което, 
на фона на броя на но-
воприетите, е доказа-
телство, че за вътрешна 
криза и разцепление в 
структурите не може да 
става дума, коментира 

Младежи от Алфа 
Лео клуб Видин орга-
низираха флашмоб по 
случай Световния ден 
на белия дроб, който се 

отбелязва на 25 септем-
ври. Следвайки своята 
мисия – да вършат добро 

В навечерието на 112 
години от обявяване Неза-
висимостта на България, 
бе възстановен липсващ 
елемент от паметника на 
Трети пехотен Бдински 
полк на площад „Бдинци“ 
във Видин. Това е станало 
възможно благодарение 
на дарение от страна на 
съвестни граждани. Под-
менен бе щикът на една от 
фигурите на емблематич-
ния за града паметник. Из-
работката е на скулптура 
Светлин Николаев, който 
за пореден път се отзо-
вава на молба от страна 
на Общината. Технически 
изпълнител е Бисер Бори-
сов.

Заместник-кметът на 
община Видин Борислава 

Борисова, която наблюда-
ва работата, отбеляза: „С 
това ние продължаваме 
една традиция на граж-
данското общество да се 
грижи за културно-истори-
ческото наследство. Всеки 
монумент е не само място 
на колективната ни исто-
рическа памет, но и част 
от индивидуалните споме-
ни на всеки съвременник“. 
Борисова призова жители-
те на Видин да опазват и 
съхраняват завещаното 
ни от нашите предци. 

Паметникът на бдинци, 
разположен на едноимен-
ния централен площад във 
Видин, е сред най-инте-
ресните монументи в Бъл-

Паметник на виден римлянин 
намериха археолози 

в римския кастел

Две интересни на-
ходки – малко златно 
съкровище и ценен над-
пис, откриха в рамките 
на броени дни археоло-
зите, проучващи римска-
та крепост „Алмус“, при 
днешния град Лом. 

Три златни монети на 
византийския император 
Михаил VII Дука (1071-
1078) намери екипът от 
археолози. Археологиче-
ските пластове, където 
бе намерена находката, 
са силно нарушени с ма-
териали от късната ан-
тичност и ранното сред-
новековие, но монетите 
са в изключително добро 
състояние.

Най-вероятно скъ-
пите и редки монети са 
укрити в период на не-
сигурност и опасност от 
нападения. Такава е и 
епохата по времето на 
управлението на Миха-
ил VII Дука. Възпитаният 
в духа на класическата 
култура млад импера-
тор, който се занимавал 
с литература и риторика, 
не е имал качествата на 
добър военен, нито пък 
на успешен управник.

След битката при 
Манцикерт (август 1071 
г.) между византийската 
армия и селджукските 

Дипломира се първият випуск на 
Филиал Видин на Русенски университет
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева 

връчи дипломите на отличниците на випуска
Председателят на На-

родното събрание Цвета 
Караянчева връчи дипло-
мите на абсолвентите-
първенци и отличници на 
първия випуск на Филиал 
Видин на Русенски универ-
ситет. На тържествена це-
ремония на 25 септември 
на откритата сцена в кре-
постта „Баба Вида“ своите 
дипломи получиха всички 
студенти – бакалаври и 
магистри, завършили пър-
вия випуск на видинския 
Филиал.

Преди церемонията, 
тържествено шествие 
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Областната епизоотична комисия проведе заседание 
От началото на 2020 г. няма случай на положителна проба за АЧС при домашно отглеждани животни

Занаятчии показаха творенията си на базар във Видин
Идеята е занаятчийски изложения да се организират всяка последна събота на месеца

На 23 септември под 
председателството на 
областния управител на 
Видин Момчил Станков 
се проведе заседание 
на Областната комисия 
за контрол на епидеми-
ите, епизоотиите и зоо-
нозните заболявания. То 
бе свикано във връзка с 
регистрирани случаи на 
заболяването Африкан-
ска чума по свинете на 
територията на с. Алек-
сандровац, Република 
Сърбия. На заседанието 
присъстваха представите-
ли на Областна дирекция 
по безопасност на храни-
те, Регионалната здравна 
инспекция, Областната 

дирекция на МВР, Реги-
оналната дирекция „По-
жарна безопасност и за-
щита на населението“ и 
Териториална дирекция 
„Национална сигурност“ - 
Видин.

Началникът на отдел 
„Здравеопазване“ в ОБДХ 
д-р Велков представи об-
общени данни за епизо-
отичната обстановка по 
отношение на АЧС на те-
риторията на страната и в 
област Видин. Той анали-
зира ситуацията в стра-
ната като „спокойна“ по 
отношение разпростра-
нение на АЧС при свине, 
отглеждани в индустри-
ална и домашна среда. 

Д-р Велков отбеляза, че 
от началото на 2020 г. 
няма случай на положи-
телна проба за вируса 
при домашно отглежда-
ни животни, а 1470 броя 
са потвърдени при диви 
прасета. „Ежедневно се 
следи информационната 
система за разпростране-
ние на болестта на тери-
торията на Европа. Там 
са подадени и два случая 
в Сърбия, като единият 
е за АЧС при домашно 
отглеждани животни в с. 
Александровац, а другият 
е за положителна проба 
от диво прасе“, инфор-
мира ветеринарният спе-
циалист. В тази връзка 

от ОДБХ са сформирани 
екипи, които са обходили 
четирите села, намиращи 
се в близост до с. Алек-
сандровац, Република 
Сърбия. Ветеринарните 
специалисти са посети-
ли всички регистрирани 
обекти за отглеждане на 
свине в селата Делей-
на, Ракитница, Косово и 
Раброво. „Отрицателни 
са пробите за АЧС, кои-
то се вземат по процеду-
ра при регистрацията на 
животновъдни обекти в 
четирите населени мес-
та“, допълни д-р Велков и 
отбеляза, че към момента 
в Областната ветеринар-
на служба няма данни за 

смъртност на 
животни в на-
селените мес-
та, които са 
в близост до 
границата със 
Сърбия.

На заседа-
нието бе взе-
то решение 
да се проведе 
инструктаж на 
председателите на лов-
ни дружинки за повишено 
внимание в пограничния 
регион във връзка с раз-
пространението на чума 
по свинете. 

По отношение регис-
трация на животновъд-
ните обекти за отглежда-

не на животни за лични 
нужди стана ясно, че по-
дадените до момента за-
явление са около 1600. 
Ветеринарите специали-
сти отново апелират за 
по-голяма активност при 
регистрация на стопан-
ства.

Занаятчийски базар се 
проведе на 26 септември 
във Видин. С това беше 
поставено началото на 
инициатива за организира-
не на подобни изложения 
всяка последна събота на 
месеца. Идеята е да се 
обособи място във Видин, 
където местни занаятчии, 
както и майстори от реги-
она и страната да имат въз-
можност да покажат ръчно 
изработени изделия, суве-
нири от естествени матери-
али, картини, дърворезби, 
бродерии и др.

На първото издание 
на базара, в разпънатите 
до музей „Конака“ шатри 

майстори подредиха 
своите ръчни творения 
– предмети от дърво, 
бижута от естествени 
материали, плетени 
кукли, ръчно изрисува-
ни с фолклорни моти-
ви буркани и шишета, 
картини… и още, и още 
пъстри и майсторски 
изработени творения, 
пред които минувачите 
с интерес се спираха. 

З ъ б отех н и ч к ата 
Станимира Иванова 
участваше на базара с 
ръчно декорирани бур-
кани и чаши. „Това ми е 
хоби. По принцип съм 
зъботехничка, но освен 

зъби правя и „слад-
киши“ от полимер-
на глина“, шеговито 
разказа занаятчий-
ката. „Инициативата 
е много хубава. Ние, 
занимаващите се 
с различни хобита, 
отдавна искахме да 
има къде да покажем 
това, което правим. И 
сега това желание се 
осъществява. На хо-
рата също им харес-
ва. Досега нямаше 
такива традиционни 
изяви на занаятчиите 
и се надявам този ба-
зар наистина да ста-
не традиция и да се 

провежда всяка 
последна събо-
та на месеца“, 
сподели Стани-
мира Иванова. 

До нея ръч-
но изработени 
бижута, основ-
но с природни 
мотиви, беше 
показала Ана. 
„Изработвам 
бижутата от по-
лимерна глина, 
която пека във 
фурна. Повече 
залагам на цве-
тя, плодове – 

природни мотиви, но някои 
от бижутата са и с по-аб-
страктен дизайн“, разказа 
тя. Според нея, инициати-
вата за базара е чудесна. 
„Крайно време е да се под-
крепи културното развитие 
на Видин. Всеки град има 
някакви вернисажи, където 
хората ходят и разглеждат 
ръчно изработени изделия 
и сувенири. Крайно време 
е и във Видин да бъде обо-
собено подобно простран-
ство“, категорична е Ана. 

Сухи цветя, вградени 
в стъклени колби; магни-
ти, изработени от естест-
вени материали; битови 
куклички; картини, изобра-
зяващи „Баба Вида“; ръч-
но изрисувани буркани 
и бутилки; гребенчета и 
пръстенчета, декорирани 
с полимерна глина – това 
бяха само част от творе-
нията, изложени от Валя 
Иванова. „Радваме се 
много за инициативата, че 
ни се даде възможност да 
имаме базари. Радваме 
се, че и интересът е голям 
– надявам се все повече и 
повече хора да научат за 
базарите и да ги посеща-
ват всяка събота“, сподели 
занаятчийката. 

Занаятчийският базар ще се 
провежда всяка последна събота 
от месеца от 9.00 ч. до 19.00 ч., 
пред историческия музей „Конака“.
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Тошев. Той отчете, че в 
момента членовете на 
ГЕРБ в община Видин са 
над 1200, а общият брой 
на членовете на партия-
та във Видинска област 
е над 2600 души. „В по-
следните месеци сме 
приели около 400 нови 
членове – искам катего-
рично да кажа, че това е 
реакция лична на хората, 
не сме правили специ-
ални кампании за прие-
мане на нови членове. 
Реакцията беше: „Добре 
че тези си тръгнаха, за 
да можем ние да дойдем 
при вас и да работим за-
едно, защото не искахме 
да работим под тяхно ръ-
ководство“, отбеляза на-
родният представител. 

Членството в партията 
е лично решение, такова 
е и напускането й, посо-
чи Тошев. По отношение 
на напусналите, той ко-
ментира, че няма да си 
позволи да говори лошо 
за хора, с които дълги го-
дини са работили заедно 
и е помолил и колегите 
си от ГЕРБ – Видин за 
същото. Народният пред-
ставител сподели обаче, 
че за него е странно как 
хора, които са участвали 
активно в създаването на 
структурите на партията, 
сега говорят колко лоши 
са същите тези струк-
тури. По отношение на 
напусналите ГЕРБ, които 
на предходните местни 
избори са били избрани 

за общински съветници 
именно от листата на 
ГЕРБ, Тошев коментира, 
че оставането им като 
такива в крайна сметка 
опира до морал.

Каква е истината за 
състоянието на партия-
та и каква е оценката на 
хората ще стане ясно на 
следващите избори, за-
яви Тошев. „Обективни-
ят критерий за една 
партия са изборите. 
Всичко останало са 
площадни приказки 
на малка група гла-
совити хора“, каза 
народният предста-
вител. 

В отговор на 
ж у р н а л и с т и ч е с к и 
въпрос, Владимир 
Тошев коментира 
темата за инициа-
тивния комитет, кой-
то ще учреди партия 
на Цветан Цветанов, 
сред учредителите 
на която са и разпоз-
наваеми бивши чле-
нове на ГЕРБ в об-
щина Видин. Тошев 
отбеляза, че слушайки 
изявленията по време на 
представянето на ини-
циативния комитет, не е 
чул какво ново предлага 
бъдещата партия като 
конкретни решения и по-
литики, тъй като е несе-
риозно евроатлантиче-
ската ориентация да е в 
основата на програмата 
на една партия, създа-
дена в държава, която 
отдавна е поела по този 
път и е член както на Ев-

ропейския съюз, така и 
на НАТО. 

Тошев беше катего-
ричен, че избраната от 
политическата форма-
ция стратегия на критики 
срещу ГЕРБ, без да има 
нищо градивно, няма как 
да бъде успешна. „От 
критикарството се губи, 
никога не се печели. Ко-
гато искаш хората да те 

припознаят, ти трябва 
да кажеш кой си, какво 
предлагаш, което е раз-
лично от вършеното до 
момента в общината, в 
областта, в държавата, 
за да могат избиратели-
те да преценят ти ли си 
по-добрият“, посочи на-
родният представител. 
„От повече от 13 години 
се занимавам с партийно 
строителство и мога ка-
тегорично да кажа, като 
анализ, че по начина, по 

който те действат, по на-
чина, по който те говорят 
и с хората, с които реа-
лизират този проект, не 
мисля, че ще имат зна-
чим успех“, заяви Влади-
мир Тошев. 

Въпреки ограничени-
ята във връзка с кризата 
с COVID-19, видинската 
общинска организация 
на ГЕРБ е развивала ак-

тивна партийна дейност, 
отчете на свой ред пред-
седателят на структурата 
Емилиян Енчев. Той до-
пълни, че малко се е за-
бавила реализацията на 
планираните срещи по 
населени места, но вече 
и те са в активна фаза. 
Проведена е вече такава 
среща в Гомотарци, къ-
дето е учреден нов клуб 
на ГЕРБ, с около 30 нови 
членове. Проведена е 
среща и в Капитановци, 

където клубът е с ново 
ръководство. Тези срещи 
ще продължат – включи-
телно и в села, където 
няма създадени клубове 
на ГЕРБ, посочи Енчев. 
„Това идва да покаже, 
че ние работим съвсем 
активно, няма никакви 
конфликти помежду ни“, 
заяви председателят на 
видинската общинска 

структура. 
„Война“ с бивши-

те съпартийци не се 
води, категоричен 
беше Енчев. „Ние 
отстояваме наши-
те тези, отстояваме 
програмата и прио-
ритетите на ГЕРБ, 
така че който ги 
припознае, е добре 
дошъл при нас“, за-
яви той. И подкрепи 
думите на Тошев, 
че напускането на 
дадена партия е въ-
прос на личен избор. 
„Ако някой е решил, 
че желае да потърси 
реализация другаде, 
прав му път. Само 

в община Видин ГЕРБ 
има около 250 души нови 
членове. Така че имаше 
един положителен резо-
нанс от промените в края 
на миналата и началото 
на тази година – доста 
от тези нови членове за-
явиха, че сега идват при 
нас, защото смятат, че 
могат да работят с нас, а 
не са дошли преди това, 
защото не са желали да 
работят с предишното 
ръководство“, отбеляза 

председателят на видин-
ската общинска органи-
зация на ГЕРБ. 

Във връзка с медий-
ни публикации, че има 
нови 100 напуснали ре-
диците на ГЕРБ във Ви-
дин, Енчев съобщи, че 
към момента в офиса 
на партията няма пода-
дени заявления и няма 
постъпвала конкрет-
на информация. „Ние 
в структурата нямаме 
крамоли, които да дават 
основания да се предпо-
лага, че клубове на ГЕРБ 
ще се отцепят и ще оти-
дат в друга политическа 
партия. Това, което съм 
видял при предишните 
напускания – общо около 
80 души, в заявленията 
им мотиви няма, напи-
сани са еднотипно, само 
са си написали имената, 
което говори достатъчно 
за това, че тези хора са 
подтикнати“, отбеляза 
Енчев. 

Той заяви, че усили-
ята на общинската орга-
низация на ГЕРБ са на-
сочени към следващите 
парламентарни избори. 
„Готвим се за избори, 
убеден съм, че те ще 
бъдат редовни. Имаме 
амбициите да се пред-
ставим добре – да бъдем 
първа политическа сила. 
Нищо по-малко от първо 
място на редовните пар-
ламентарни избори няма 
да бъде наша цел. И съм 
сигурен, че ще изпълним 
тази цел“, подчерта Еми-
лиян Енчев. 

Владимир Тошев: Правителството изпълнява ангажиментите си към Видин

ГЕРБ – Видин развива активна дейност

Въпреки предизвика-
телствата и трудностите, 
породени от епидемич-
ната обстановка, прави-
телството на премиера 
Борисов продължава да 
изпълнява ангажименти-

те си към Северозапада 
и към Видин. Това заяви 
народният представител 
от ГЕРБ – Видин Влади-
мир Тошев на прескон-
ференция, по време на 
която коментира актуални 

регионални и национални 
теми. 

Тошев подчерта, че 
изграждането на ма-

гистралния път е нео-
братимо като процес. 

„Два участъка вече се 
работят. Доста напреднал 
е участъкът Мездра – Бо-
тевград, който е най-те-
жък, заради планинския 
терен, през който минава“, 
отбеляза народният пред-
ставител. Той сподели, че 
се надява, че преди нача-
лото на зимата участъкът 
между Люти дол и Ребър-
ково ще бъде пуснат за 
нормално движение, ко-
ето значително ще обле-
кчи трафика от Видин за 
София. „Мисля, че ще се 
спазят сроковете, защото 
и там се работи ударно, 
за да се отвори пътят и 
за преминаване на тежки 
превозни средства“, посо-
чи Тошев. 

„В стартова фаза е и 
участъкът Макреш – Ру-
жинци. Тези процеси са 
необратими, по простата 
причина, че средствата са 
заделени. А те не са никак 

малко. Само за участъка 
Макреш – Ружинци – Мон-
тана са около 370 млн. 
лв. национални пари, от 
бюджета“, заяви народни-
ят представител от ГЕРБ. 
Той допълни, че пред за-
вършване са тръжните 
процедури за участъка 
Видин – Макреш. Тошев 
благодари на областния 
управител на Видин, на 
кметовете на общини и 
на населени места и на 
кметските наместници за 
изключително бързата 
реакция във връзка с от-
чуждаването на терени. 
Благодарение на това 
процедури, обикнове-
но отнемащи месеци, са 
проведени за по-малко от 
седмица. 

Владимир Тошев изра-
зи надежда, че строите-
лите ще спазят срокове-
те за изпълнение и след 
около 3 години пътят Ви-
дин – Ботевград ще е из-
цяло завършен. „Мисля, 
че 2024 година ще имаме 
действаща магистрала и 
четирилентово скорост-
но шосе, в зависимост от 

участъците, до Ботевград, 
което ще се свърже в на-
ционалния и европейския 
пръстен от магистрали“, 
отбеляза народният пред-
ставител от ГЕРБ.

Той заяви, че 
три са нещата, които 

могат да спасят региона: 
достъпност, туризъм и 
селско стопанство.

Достъпността след ня-
колко години ще е факт; 
селското стопанство е 
доста развито и вече не 
може да се говори за нео-
бработваеми земи, а дори 
има недостиг на такива. 
Що се отнася до туризма, 
Тошев сподели, че въз-
лага големи надежди, че 
проучванията в Рациария 
и антична Бонония ще 
стигат до етап, когато ще 
има вече социализация 
на тези археологически 
обекти и те ще привли-
чат голям брой туристи. 
Големи са перспективите 
и пред реставрацията на 
видинската Синагога, от-
беляза народният пред-
ставител. „Когато стане 
магистралата след някол-

ко години и има осигурена 
достъпност, ще е добре 
да имаме десетина значи-
ми туристически обекта, 
които да задържат тури-
стите за по-дълго време в 
региона“, посочи Тошев. 

Той отбеляза, че пред-
приетите от правител-
ството мерки във връзка с 
епидемичната обстановка 
са се доказали като ус-
пешни и адекватни. „Има 
критики, но резултати-
те са тези, които дават 
оценка на действията“, 
подчерта народният пред-
ставител, като допълни, 
че относително малкият 
брой заразени до момен-
та показва, че и държава-
та, и общините успяват да 
направят необходимото 
за опазване на живота и 
здравето на хората. Вла-
димир Тошев припомни 
още, че за намаляване 
на ефектите от кризата 
успешно се прилагат и 
различни икономически и 
социални мерки, насоче-
ни към реалния бизнес и 
към най-уязвимите групи 
в обществото. 
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гария. Автор на паметника 
е проф. Никола Кожуха-
ров, арх. Георги Стойков. 
Изграден е от сив гранит 
и бронз и е висок 14.50 м. 
Постаментът е от гранит 
със стъпала. Горната част 
на паметника се състои от 
скулптурна част и високо 
паралелепипедно тяло, 
облицовано с мрамор. 
Скулптурната композиция 
в основата е от тъмен па-
тиниран бронз и изобра-
зява група войници в боен 
устрем. Един от войници-
те държи в ръка бойното 
знаме. Върху челната част 
на облицования с мрамор 
постамент има надпис: 
„Величието на родината 
се гради върху костите 
на ония, които достойно 
живяха и умряха за нея!”. 
Автор на този текст е за-
пасният полковник Петър 
Кръстев, председател на 
инициативния комитет за 
построяване на паметни-
ка и председател на Дру-
жеството на бойците от 
фронта. На високото тяло 
отпред е поставен брон-
зов Кръст за храброст, а 
от задната страна – брон-
зов венец с меч. Там е за-
писан и броят на жертви-
те от Трети Бдински полк 
през войните 1912-1913 
г. и 1915-1918 г.: общо 39 
офицери, 172 подофи-
цери и 2154 войници. От 
дясната страна са изписа-
ни местата на сражения 

на полка през Балкан-
ските войни – Лозенград, 
Гечкенли, Люлебургас, 
Изетин, Кум Бургас, Ча-
талджа, Ялос, Струмица, 
Дойран, Видин. От лявата 
пък са изброени местата, 
където е действал пол-
кът по време на Първата 
световна война: Връшка 
чука, Зайчар, Болевец, 
Алексинец, Горно и Долно 
Караджово, Чеган, Кота 
1248, Червената сте-
на, Снегово, Томорос. 
Постаментът и стъпа-
лата към  паметника, 
както и високото тяло 
са иззидани от мест-
ни видински камено-
делци. По време на 
голямото наводнение 
във Видин на 4 март 
1942 г. част от памет-
ника вече е готов и 
е издигната на цен-
тралния площад, но 
бронзовата компози-
ция все още не е мон-
тирана. Отливането 
й се забавя с цели 

две години, вероятно по 
финансови причини. От-
ливането на бронзовите 
фигури е извършено в 
град София, в леярната 
на майсторите Николай 
Ганев и Никола Радев (тя-
хно дело са и бронзовите 
фигури на братята Евлоги 
и Христо Георгиеви пред 
Софийски университет, 
както и редица други па-
метници в цялата страна). 

Окончателният монтаж на 
паметника е извършен в 
началото на 1944 година 
с личното участие на ав-
тора Никола Кожухаров 
и майсторите леяри. Тук, 
на място, са заварени с 
оксижен и някои детайли, 
отливани отделно – зна-
мето, пушките, щиковете.  

Паметникът е открит  
официално на 3 март 1944 
г. на централния площад 

"Бдинци". Наскоро изсле-
дователи на загиналите 
българи от Видинско във 
войните откриха интере-
сен и любопитен факт за 
подофицер Христо Петров 
Ликов - спасителят на 
знамето на 51 Бдински 
пехотен полк, който е про-
тотипът на изобразения 
войн със знамето на пол-
ка на паметника на „Бдин-
ци”. Той е известен като 

Тайнственият Мърц,  
роден на 3 май 1878 
г. в с. Делейна, Ви-
динско. По време на 
Балканската война, 
на Чаталджанската 
позиция, пред погле-
дите на слисаните 
турци, той гордо раз-
вява полковото зна-
ме, за което впослед-
ствие е награден с 
орден за храброст и е 
произведен в чин по-
дофицер. Още по-ве-
личествен е неговият 
подвиг през Първата 
световна война, ко-

гато след пробива при 
Добро поле, командирът 
на 51-ви пехотен полк му 
възлага да изнесе знаме-
то на полка от обкръже-
нието и да го предаде на 
военното командване във 
Видин. Христо Ликов, из-
вестен повече с прякора 
си Мърц, навива знамето 
около кръста си и с неи-
моверни усилия, преодо-
лявайки множество смър-
тоносни препятствия, 
успява геройски да изпъл-
ни и тази задача. Според 
някои сведения, именно 
поради това образът му 
е увековечен от арх. Ге-
орги Стойков в паметника 
на геройски загиналите 
бдинци. Христо Ликов е 
представен в скулптурна-
та композиция като подо-
фицера носещ знамето. 
Героят умира на 65-го-
дишна възраст през 1943 
г. в град  Видин, където е 
и погребан.

турци, при която селджу-
ците пленяват съуправля-
ващия император Роман 

IV Диоген, Михаил Дука 
управлява еднолично, но 
империята върви към упа-
дък. Земите от района на 
средновековния Ломград, 
които тогава са част от те-
мата (византийска военно-
административна област) 
България, са подложени 
на унищожителни напа-
дения от печенеги, узи и 
кумани. Най-вероятно, за-
ради опасността от такива 
набези е укрито и съкрови-
щето, което тогава е било 
равно на 900 византийски 

бронзови монети – доста 
сериозна за времето си 
сума.

От средновековния 
Лом произхожда и колек-
тивна находка от над 5000 

корубести византий-
ски бронзови моне-
ти, отсечени около 
150 години по-къс-
но. Анонимни ви-
зантийски монети, 
бронзови скифати 
(вдлъбнати монети), 
както и фрагменти 
от рисувана (сгра-
фито) керамика са 
откривани и при ре-
довни археологиче-
ски разкопки в края 

на миналия век.
Новооткритото съкро-

вище е поредно доказа-
телство за ролята на сред-
новековния Ломград на 
Долния Дунав.

Дни преди да открият 
златните монети, археоло-
зите намериха 

паметник на виден 
римлянин – 

ценно свидетелство за 
ранното римско присъст-
вие в днешните български 
земи. Върху запазената 
част на каменния надпис 
се разчитат пет реда от 

надгробно посвещение 
на латински език. Самият 
епиграфски паметник е из-
работен от висококачест-
вен мрамор и се датира 
във втората половина на I 
век. Той е най-ранният, от-
крит при археологически 
разкопки в Северозападна 
България. За разчитането 
му помогна утвърденият 
специалист по епиграфи-
ка Николай Шаранков.

По намерения каменен 
къс се разчита една тъжна 
история. Високопоставен 
римлянин, служил цели 
44 години в армията (при 
нормална служба от 25 го-
дини), е погребан от своя 
роб, тъй като не създал 
семейство. В знак на при-
знателност освободеният 
роб издигнал на гроба му 
паметник, част от който 
попаднал в ръцете на ар-
хеолозите, които сглобя-
ват пъзела на историята.

Според разчитането на 
първия, частично запазен 
ред от надписа, починали-
ят е заемал длъжността 
имагинифер, тоест носи-
тел на образа на импера-
тора. Такава длъжност е 
имало в римските легиони 
и обикновено е заемана от 

заслужили военни, удос-
тоени с високата чест – 
нещо като знаменосците 
на по-късните военни под-
разделения.

По-сложен е въпросът 
с тълкуването на втория 
ред от надписа. В него 
се разчита длъжността 
декурион. Декурионите 
обикновено се смятат за 
офицери от римската ка-
валерия. Присъствието 
на такъв офицер в Алмус 
е обяснимо, тъй като през 
миналата 2019 го-
дина тук бе разкри-
та и военна барака 
(контуберниум) на 
кавалерийска част, 
която се датира в 
същото време.

Декуриони оба-
че са и градски уп-
равители, и члено-
вете на градските 
съвети. Те са били 
влиятелни поли-
тически фигури на 
регионално ниво. 
Отговаряли са за 
обществените по-
ръчки, религиозните 
ритуали, забавлени-
ята и поддържането 
на реда. Вероятно 
най-важното им за-

дължение към имперското 
правителство е било да 
надзирават събирането на 
местните данъци. Цивил-
ната длъжност декурион 
е изпълнявана и от упра-
вители на селища, които 
нямат официален градски 
статут по онова време, 
какъвто, ако приемем вто-
рата хипотеза, е случаят с 
Алмус.

На петия ред от над-
писа е изписано името на 
посветителя – Амарантус. 

Името е с гръцки произход 
и се превежда като неуми-
ращ. Обикновено такива 
имена са носили робите 
през тази епоха. По пра-
вило посвещенията на 
починалите се правят от 
техните съпруги или на-
следници. Вероятно слу-
жилият 44 години по лаге-
ри и бойни полета знатен 
римски гражданин не е 
успял да създаде семей-
ство и е завещал цялото 
си имущество на свой ос-

вободен роб. В знак 
на благодарност, ос-
вобожденецът издиг-
нал надгробното пос-
вещение, достигнало 
до нас след почти 
двадесет века.

Ценната находка 
ще бъде предложена 
за включване в тра-
диционната изложба 
на най-важните архе-
ологически открития 
през 2020 г., която ще 
се открие в Национал-
ния археологически 
институт с музей при 
БАН през февруари 
следващата година.

валери стоичков, 
ръководител на 

проучването

Община Видин възстанови щик на паметника на бдинци

Малко златно съкровище откриха при проучването на античната крепост „Алмус“
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Филиал Видин тържествено откри новата академична година

С тържествена цере-
мония във Филиал Видин 
на Русенски университет 
на 25 септември беше от-
крита новата академична 
година. Близо 700 са общо 
студентите във Филиала, 
който започва академична-

та 2020/2021 година след 
успешна кандидат-студент-
ска кампания и реализиран 
на 100% прием във всички 
специалности, сред които и 
една нова – „Предучилищ-
на и начална училищна пе-
дагогика“. 

Събитието уважиха 

областният управител на 
Видин Момчил Станков и 
заместниците му, замест-
ник-кметът на община Ви-
дин Борислава Борисова, 
председателят на Общин-
ски съвет – Видин Генади 
Велков, началникът на Ре-
гионално управление на 
образованието Веселка 
Асенова, представители на 
академичното ръководство 
на Русенски университет 
„Ангел Кънчев“, както и на 
Филиал Видин. Водосвет 
за здраве отслужи Видин-
ският митрополит Даниил, 
в съслужение с духовници 
от Видинска епархия.

Броят на предлаганите 
специалности във Филиал 
Видин се увеличава с вся-
ка година, отчете в словото 

си ректорът на Русенския 
университет чл. кор. проф.  
дтн. Христо Белоев. „Зна-
чително се увеличава и 
броят на студентите, които 
се записват и се обучават 
тук. Тази година разши-
рихме с още една бакала-

върските специалности в 
областта на педагогиката – 
„Предучилищна и начална 
училищна педагогика“. Не-
прекъснато отговаряме на 
потребностите, които има 
регионът – потребности от 
кадри, които Русенският 
университет да обезпечи“, 

заяви проф. Белоев. Той 
увери студентите, че са на-
правили правилния избор, 
защото Русенският уни-
верситет и Филиалът във 
Видин ще им дадат всичко 
необходимо за успешната 
им бъдеща професионална 
реализация. 

Приветствие по случай 
новата академична годи-

на поднесе и областният 
управител на Видин Мом-
чил Станков, който отбе-
ляза, че вече никой не се 
съмнява, че начинанието, 
започнато преди четири 
години, е успешно. „Това е 
исторически ден за висше-

то образование във Видин, 
дългоочаквана мечта на 
поколения наред. През но-
вата академична 2020/2021 
година прага на нашето ви-
сше учебно заведения – на 
Филиал Видин на Русенски 
университет, прекрачват 

над 160 видински първо-
курсници. Общият брой на 
студентите преследва ци-
фрата 700“, отчете Станков, 
като пожела на студентите 
да постигнат такива акаде-
мични резултати, че Видин 
да се гордее с тях. 

Заместник-кметът на 
Видин Борислава Борисо-
ва, от свое име и от името 

на кмета на общината д-р 
Цветан Ценков, също по-
жела „на добър час“ на сту-
дентите, избрали да при-
добият висше образование 
във Видинския филиал на 
Русенски университет. „Този 
ден е един от най-вълнува-

щите за новоприетите сту-
денти – ден на надежди, че 
младите хора продължават 
своето образование тук, 
във Видин. И че правилно 
са избрали Русенския уни-
верситет и своята бъдеща 

професия. Пожелавам на 
всички вас здраве, упори-
тост, сили и амбиции по 
пътя на мъдростта, знание-
то, професията. И помнете: 
образованието е най-до-
брата инвестиция на вся-
ко успяло общество, то е 
залог за бъдещето“, заяви 

Борисова. 
Наистина, на открива-

нето на новата академична 
година може би най-голямо 
е вълнението на тези, които 
за пръв път прекрачват пра-
га на Филиал Видин. Един 
от тях е Калоян от Димово, 

който е първа година сту-
дент в специалност „Ком-
пютърни науки“. „Избрах 
тази специалност, защото 
винаги ми е било интересно 
и ми харесва да се занима-

вам с компютри, а и защото 
виждам перспектива за ре-
ализация. Избрах Филиал 
Видин заради близостта“, 
обясни младежът.

За Елена Георгиева, ко-
ято е първа година студент-
ка в специалност „Предучи-
лищна и начална училищна 

педагогика“, вълнението е 
огромно, а старта на ака-
демичната година носи на-
деждата за ново начало. 
„За мен този Филиал е на-
дежда за ново бъдеще за 
град Видин. Този град има-
ше нужда от висше учебно 

заведение. Филиалът е и 
възможност младите хора 
да останат в нашия град, 
защото този прекрасен ста-
ропрестолен град има нуж-
да от младите си хора – да 

останат да живеят, учат и 
работят тук“, сподели Еле-
на Георгиева. 

Нейна колежка в съща-
та специалност ще е Ема 
Величкова. Тя разказа, че 
избрала да учи „Предучи-
лищна и начална училищна 
педагогика“, защото покрай 
своята племенница, а след 
това и покрай сина си й ста-
нала интересна темата за 
детското развитие и обуче-
ние. Младата видинлийка 
обясни, че съществуването 
на висше учебно заведение 
във Видин й дава шанс да 
получи мечтаното образо-
вание. „Може би нямаше 
да запиша да уча висше 
образование, ако нямаше 
тук филиал“, сподели Ема 
Величкова. 
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Дипломира се първият випуск на 

тръгна от площад „Бдин-
ци“ към крепостта „Баба 
Вида“. В шествието се 
включиха председателят 
на Народното събрание 
Цвета Караянчева, ректо-
рът на Русенския универ-
ситет чл. кор. проф. Хрис-
то Белоев, народният 
представител Владимир 
Тошев, областният упра-
вител Момчил Станков и 
заместниците му, кметът 
на община Видин д-р Цве-
тан Ценков и заместници-
те му, председателят на 
Общинския съвет Генади 
Велков, Негово Високоп-

реосвещенство Видински-
ят митрополит Даниил, 
районният мюфтия Не-
джати Али, представите-
ли на институции, студен-
ти, граждани. 

ректорът на русен-
ски университет проф. 
белоев: във видин ус-
пяхме да създадем ви-
сше училище, което да 
работи за своя роден 
край

Един от най-тържест-
вените мигове в календа-
ра на Русенски универси-
тет е именно изпращането 
на випуска, но връчването 
на дипломите на студен-
тите от първия випуск на 
Филиал Видин е още по-
значим момент, отбеляза 
ректорът проф. Христо 

Белоев. „Този ден е ва-
жен за цялата общност, 
за целия Видински край, 
за всички институции, за-
щото студентите ще се 
влеят в различни сфери, 
всеки по професията, ко-
ято има. Но е важно, че 
именно тук, във Видин ус-
пяхме да създадем висше 
училище, което да работи 
за своя роден край“, отбе-
ляза проф. Белоев. 

Той припомни, че през 
2016 година с общите уси-
лия на всички институции 
от Видин и региона и с 
подкрепата на държавна-
та власт Филиал Видин 
успя да получи акредита-

ция и да започне да обу-
чава студенти, за да се 
стигне до дипломирането 
на студентите от първия 
випуск. „В първите години 
хората трудно повярваха, 
но ето че днес открихме 
академичната година с 
над 160 нови студенти 
първокурсници, над 600 
студенти общо се обуча-
ват към момента – тоест, 
ние имаме една устойчи-
ва академична структу-
ра“, отбеляза ректорът на 
Русенски университет. 

Той посочи, че е редно 
на този ден да се отдаде 
заслуженото признание 
на хората, помогнали за 
създаването и развитието 
на Филиал Видин. „Искам 
да благодаря на г-жа Цве-

та Караянчева и, в ней-
но лице, на българското 
правителство за подкре-
пата, която ние имахме 
във всички тези години и 
продължаваме да я има-
ме. С благодарност за 
приноса за развитието на 
Филиала в град Видин и 
за развитието на българ-
ското висше образование 
академичното ръковод-
ство удостоява г-жа Цвета 
Караянчева с Кристалния 

знак на Русенски универ-
ситет и с диплом“, заяви 
проф. Белоев, връчвай-
ки почетното отличие на 
председателя на Народ-
ното събрание. 

Ректорът на Русенски 
университет отбеляза, 
че много са хората със 
заслуги за разкриване-
то и утвърждаването на 
Филиал Видин, но най-
голям е приносът на то-
гавашния и настоящ об-

ластен управител Момчил 
Станков, поради което той 
се удостоява с грамота и 
почетния знак на Русен-
ски университет. 

Грамота за принос 
в откриването и утвър-
ждаването на Филиала 
получиха председателят 
на ОбС – Видин Генади 
Велков, бившият кмет на 
Видин Огнян Ценков, би-
вшата началничка на РУО 
– Видин Марийка Василе-
ва, настоящата началнич-
ка на РУО Веселка Асено-
ва, директорката на ПТГ 
„Васил Левски“ Маруся 
Петрова; кметовете на об-
щините Кула – Владимир 
Владимиров, Ружинци – 
Александър Александров, 
и Белоградчик – Борис Ни-
колов; бившият директор 
на ОДМВР – Видин Янко 
Янколов; началникът на 
Гранично полицейско уп-

равление – Видин Силвио 
Лазаров; директорът на 
ОД „Земеделие“ Емили-
ян Енчев; директорът на 
„Технически компоненти“ 
Мартин Петров; експертът 
в Областна администра-
ция Видин Ирена Дими-
трова. Грамота за принос 
за развитието на Филиал 
Видин получи и кметът на 
община Видин д-р Цветан 
Ценков. 

Цвета караянчева: в 

северозапада е нужно 
да има висше учебно 
заведение, което да обу-
чава кадри, за да се раз-
вива този регион

Председателят на На-
родното събрание Цвета 
Караянчева благодари за 
указаната й чест да бъде 
удостоена с Кристалния 
знак на Русенски универ-
ситет – нейната собст-
вена Алма матер. Кара-
янчева поздрави всички, 

положили усилия за раз-
криването на висше учеб-
но заведение във Видин. 
„Да отвориш учебно заве-
дение, и то висше учебно 
заведение, е наистина ве-
лико дело. В Северозапа-
да е нужно да има учебно 
заведение, в което да се 
обучават кадри, които да 
остават тук, за да може да 
се развива този регион. В 
последните години има 
изключително силен ико-
номически подем и е мно-
го важно да има добри и 
подготвени кадри – зато-
ва поздравявам всички, 
които бяха отличени днес, 
защото те са дали много 
от себе си, разбира се с 
подкрепата на Правител-
ството, с подкрепата на 
местната и държавната 
власт, този Филиал да се 
реализира“, посочи Цвета 
Караянчева. Тя поздра-

ви и абсолвентите, като 
им пожела да бъдат упо-
рити и да търсят новото, 
защото тези, които имат 
поглед към бъдещето, са 
моторът за развитие на 
държавата. 

Филиал видин – 
сбъднатата мечта на по-
коления видинлии

Мечтата за висше 
учебно заведение във Ви-
дин е вече факт, отбеляза 
в словото си областният 
управител Момчил Стан-
ков. Той се обърна към 

абсолвентите от първия 
випуск на Филиал Ви-
дин с думите: „От всички 
нас, от всички вас зависи 
продължаването на тази 
мечта. Продължавайте да 
прославяте града си. Ви-
дин се гордее с вас, скъ-
пи студенти! Бъдете живи 
и здрави, разчитаме на 
вас!“

Този ден е мечтан от 
поколения видинчани, по-
сочи в приветствието си 

към абсолвентите и кме-
тът на община Видин д-р 
Цветан Ценков. Той изра-
зи надежда, че реномето 
на Филиал Видин ще про-
дължи да се утвърждава, 
защото Видин и Североза-
падът заслужават да имат 
авторитетно висше учебно 
заведение. „Надявам се 
не само Община Видин, а 
всички институции да да-
дат шанс на студентите, 
завършили успешно, така 
че те да намерят своя път 
в живота и на професи-

оналното поприще и да 
прославят този прекрасен 
край“, отбеляза д-р Цве-
тан Ценков.  

От името на първен-
ците-бакалаври привет-
ствено слово произнесе 
Теодора Стоянова от град 
Кула, първенец на специ-
алността „Индустриален 
мениджмънт“. „Преди че-
тири години аз 
и моите колеги 
прекрачихме пра-

Официалните гости бяха посрещнати пред 
крепостта „Баба Вида“ както повелява традиция-
та – с питка хляб и сол. Кратка програма изпълни-
ха артистите от Ансамбъл Дунав.

Във Видин успяхме да създадем висше учили-
ще, което да работи за своя роден край, отбеляза 
проф. Белоев
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Филиал Видин на Русенски университет

га на новооткри-
тия Филиал на 
Русенския уни-
верситет. Смея 

да кажа, че откриването 
на този Филиал бе една 

неповторима възможност 
за нас – възможност, ко-
ято ни даде способността 
да бъдем едновременно 

близо до семействата и 
работата си и, в същото 
време, да стигнем да-
леч в развитието си, със 
завършването на висше 
образование“, отбеляза 

абсолвентката. 
След официалните 

приветствия настъпи мо-
ментът, който абсолвен-

тите чакаха с нетърпение 
– връчването на дипломи-
те. Председателят на На-
родното събрание Цвета 
Караянчева връчи дипло-
мите на първенците-от-
личници на випуска – това 

са Теодора Стоя-
нова, първенец на специ-
алността „Индустриален 
мениджмънт“; Владимир 
Цеков, първенец на спе-
циалността „Земеделска 
техника и технологии“; 

Даниел Кайцанов, пър-
венец на специалността 
„Електроника“; Анелия 
Алексиева, първенец на 
специалността „Техно-
логии и управление на 
транспорта“. Дипломите 

си получиха и останали-
те бакалаври и магистри, 
които ще останат в исто-
рията като първия випуск, 
завършил Филиал Видин 
на Русенски университет.

Цвета Караянчева беше удостоена с Кристал-
ния знак на Русенски университет

Председателят на НС поздрави абсолвентите, 
като им пожела да бъдат упорити и да търсят 
новото - защото тези, които имат поглед към бъ-
дещето, са моторът за развитие на държавата

Председателят на Народното събрание разгледа забележителностите на Видин
Караянчева проведе срещи с кмета на общината, с владиката и районния мюфтия

На 25 септември пред-
седателят на Народното 
събрание Цвета Кара-
янчева посети Видин. В 
рамките на визитата си тя 
разгледа забележително-
стите на града и проведе 
и редица срещи. 

Председателят на 
парламента се срещна 
с кмета на общината д-р 
Цветан Ценков. На среща-
та присъства народният 
представител Владимир 
Тошев, областният упра-
вител на Видин Момчил 
Станков и заместник-кме-
тът по хуманитарни дей-
ности и социална полити-

ка Борислава Борисова.
Д-р Цветан Ценков из-

рази радостта си от визи-
тата на високия гост и в 
знак на уважение подари 
картина от видински ху-
дожник със символа на 
старопрестолния Видин – 
средновековната крепост 
„Баба Вида“, и плакет с 
герба на Видин. Караян-
чева изказа задоволство-
то си, че посещава нашия 
град за пореден път и 
винаги е била приемана 
радушно. От своя страна 
тя връчи на кмета плакет 
с изображението на сгра-
дата на Народното събра-

ние.
В разговора кметът 

изтъкна стратегическото 
местоположение на Видин 
спрямо ключови европей-
ски транспортни артерии, 
което е благоприятна въз-
можност за икономическо-
то развитие на общината и 
на Северозападния реги-
он. Бе поставена и темата 
за газифициране на града. 
Д-р Ценков подчерта, че 
това може да се осъщест-
ви с обединените усилия 
на държавната и местната 
власт, като по този начин 
Видин ще заеме полага-
щото му се място сред 

иновативните градове в 
Република България.

След срещата с градо-
началника, Цвета Караян-
чева посети катедралния 
храм „Св. вмчк Димитър 
Солунски” – там тя напра-
ви дарение пред иконата 
на Богородица и запали 
свещ. Председателят на 
Народното събрание раз-
гледа и музейни обекти 
във Видин, сред които 
„Конака“ и „Кръстата ка-
зарма“. 

Караянчева посети и 
гробницата-мавзолей на 
първия председател на 
Народното събрание Ек-

зарх Антим Първи и за-
пали свещ в костницата. 
След което беше приета 
в Митрополията, където 
разговаря с видинския 
владика Даниил. Негово 
Високопреосвещенство 
приветства Караянчева с 
„добре дошла“ и й подари 
икона на Ромил Видински 
– покровителя на Видин, 
както и книга-албум за ис-
торията на Видинска епар-
хия. 

След това председате-
лят на Народното събра-
ние разгледа намиращите 
се в съседство джамия 
и библиотека на Осман 

Пазвантоглу. Районният 
мюфтия Неджати Али по-
срещна Караянчева и й 
връчи писмо с молба за 
съдействие от страна на 
държавата за възстано-
вяване на джамията и на 
други турски паметници 
във Видин. 

След това Караянчева 
написа послание в книга-
та за посещения: „Нека 
толерантността и разби-
рателството винаги да са 
водещи. Християни и мю-
сюлмани живеят мирно 
и задружно в Република 
България. Така да бъде и 
занапред!“.
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и да осъществяват бла-
готворителни каузи, мла-
дите доброволци също 
така засадиха дръвчета 
в Крайдунавския парк на 
Видин. 

Моника Кръстева, 
президент на младежка-
та организация, предста-
ви инициативите, които 
надграждат и развиват 
предходни кампании на 
Алфа Лео клуб Видин, 

включително миналого-
дишните прояви за от-
белязване на Световния 
ден на белите дробове. 
Тогава младежите отново 
организираха флашмоб 
и реновираха пейка в 
Крайдунавския парк, като 
я боядисаха в синьо. 

Тази година добро-
волците също организи-
раха флашмоб, издигай-
ки посланието „Заедно 
за здрави бели дробове“. 
Акцията този път беше 

осъществена пред 
самата пейка, на-
мираща се в райо-
на на Драматичния 
театър, в близост 
до понтона.

„Днес е Све-
товният ден на бе-
лия дроб, затова 
направихме един 
флашмоб, който 
го повтаряме от 
миналогодишния 
проект. Миналата 
година боядиса-
хме синята пей-
ка. Синият цвят е 

символ на белите 
дробове“, обясни 
Моника. 

Друга ини-
циатива, която 
младите „лъво-
ве“ довършиха, е 
проектът им „Купи 
мартеница, помог-
ни ни да засадим 
дърво“. Прези-
дентката на Алфа 
Лео клуб Видин 
поясни, че фи-
нализирането на 
този проект тряб-
вало да се случи 

преди месеци, но поради 
извънредната обстановка 
не успели да осъществят 
засаждането на закупени-
те с набраните средства 
дръвчета. Затова пък на 
25 октомври „Лайънс го-
рата“ в Крайдунавския 
парк се увеличи с 15 нови 
кедрови фиданки.

„Дърветата също са 
символ на въздуха. Ре-
шихме да ги засадим, 
защото миналото лято 
наши връстници, с по-

мощта на членове на 
Лайънс клуб Видин, за-
садихме борчета на това 
място, но голяма част 
от тях бяха откраднати, 
други не успяха да се 
хванат. Затова решихме 
това да ни е каузата и да 
ги възстановим. Надява-
ме се този път да не ги 
крадат, да се запазят“, 
сподели в заключение 
Моника Кръстева.

мариЯна 
герасимова

Във Видин изследваха белодробната функция на хора, преболедували COVID-19

Младежи от Алфа Лео клуб Видин отбелязаха Световния ден на белите дробове

На 25 октомври във 
Видин беше изследвана 
белодробната функция 
на хора, преболедували 
COVID-19. Инициативата, 
осъществена с подкрепа-
та на Лайънс клуб Видин, 
бе по случай Световния 
ден на белия дроб, който 
се отбелязва на тази дата, 
а целта е да започне про-
следяване на дългосроч-
ния ефект от прекарана 
коронавирусна инфекция 
върху белия дроб. Из-
следванията проведе бе-
лодробният лекар д-р Иво 
Илиев, паст-президент на 
Лайънс клуб Видин.

В рамките на кампани-
ята 25 души, на възраст 
между 40 и 76 години, са 
се възползвали от въз-
можността безплатно да 
им бъде измерена бело-
дробната функция, съоб-
щи специалистът. „Това, 
което приятно ме изнена-
да е, че при общо създа-

дени очаквания за много 
сериозно влошаване на 
белодробната функция, 
такова не се откри. Има 
обаче нещо, което чис-
то медицински трябва да 
уточня. Преминалите из-
следването хора са кара-
ли сравнително леки фор-
ми на COVID – нито един 
от тях не е минал през ин-
тензивно отделение. Това 
са хора, които са били 
или амбулаторно, 
вкъщи, приемали 
антибиотик, или са 
преминали болнич-
но лечение, но на 
по-лек режим, тоест 
били са с пневмо-
ния, но не са разви-
ли дихателна недос-
татъчност“, обясни 
д-р Илиев. „Но изне-
надващо добри са 
резултатите. Лично 
аз съм впечатлен 
от нормалната бе-
лодробна функция, 

която установих. Откло-
нения установих при хора, 
които преди това са има-
ли вероятно такива, тоест 
типът отклонение говори 
за давност, а не за акту-
алност“, допълни специа-
листът. Той обаче подчер-
та, че тепърва трябва да 
се направи едно по-про-
дължително проследява-
не на отделните случаи, 
за да могат да се напра-

вят адекватни изводи.
Белодробният лекар 

сподели, че е очаквал по-
вече пациенти да се въз-
ползват от възможността, 
която им се предоставя. 
„По-малко са от моите оч-
аквания, защото броят на 
хората, които са преболе-
дували COVID-инфекция 
във Видин е доста пове-
че“, коментира за вестник 

„НИЕ“ д-р Илиев. Според 
него е направено доста-
тъчно, за да бъде разгла-
сена инициативата – по-
търсено е съдействието 
на личните лекари, имаше 
и сериозно медийно отра-
зяване. Затова лекарят 
си обяснява този по-слаб 
интерес с отношението, 
което значителна част от 
обществото има към хо-

рата, преболедували 
коронавирусната 
инфекция. 

„Мисля, че 
причината да дой-
дат по-малко от 
очакваното хора 
е фактът, че има 
едно притеснение 
у тях, че съседите 
им, близките им ги 
гледат по-особено. 
Отново, чрез Ва-
шата медия, апели-
рам да се опитаме 
да минимизираме 
този ефект на дам-

госване, защото това е 
излишно и неоснователно 
– няма никакви медицин-
ски и морални основания 
за такова отношение към 
хората, преболедували 
COVID-инфекция“, призо-
ва лекарят. 

Д-р Илиев подчерта, 
че и занапред с готовност 
ще изследва белодроб-
ните функции на хора, 
прекарали коронавирусна 
инфекция, само че, тъй 
като няма да е в рамки-
те на нарочна кампания, 
желаещите да преминат 
това изследване ще тряб-
ва да си запишат час и да 
минат по реда, установен 
за всички пациенти, ми-
наващи през кабинета му. 
„Кампания ще има отново 
следващата година, но 
като лекар винаги ще съм 
на разположение“, заяви 
специалистът по бело-
дробни болести.
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Годините са само цифри

Лъжат (ли) ни шумно?

На 44 паралел си! 
С пожелания за здраве 
от фамилия, приятели 

и познати

През есента на 1994 
г. в медийното прос-
транство се рееше пре-
дизборният призив: „Да 
спрем разрухата, да въз-
становим България!“. 
За 2 години и 2 месеца 
управляващите извър-
шиха чудо: спряха въз-
становяването на Бъл-
гария и я докараха до 
пълна разруха. Прави-
телството на ОДС стана 
пъдар на обран бостан. 
Но нещата започнаха 
да се нормализират и 
реформите потръгнаха. 
Уви! От Мадрид доведо-
ха цар Кобурготски и го 
ръкоположиха за пре-
миер, защо излъга гла-
соподавателите, че за 
800 дни страната ни ще 
преуспее. Не успя. Дов-
таса и тройна коалиция 
и реформите продъл-
жиха да зациклят. И 
продължихме да гледа-
ме ококорено смесване 
на сивата политика със 
сенчеста икономика. 
Даже искаха да проме-
нят историята и да я 
превърнат в нелепа из-
мислица с твърдението, 
че турското робство и 
клането в Батак и Пе-
рущица – били само 
митове. Жалко, че има 
хора обучени да вярват 
сляпо, без изобщо да 
мислят... За съжаление, 
стойностните хора в 
България са доста по-
малко от бездарниците! 
А журналистиката е ос-
нова на манипулацията 
и опростачване на на-

цията. На 111-то място 
сме в света на свобода 
на словото.

От 11 години ни 
управляват нелегал-
ни милионери. Сега 
се наричат олигарси. 
Владеят икономиката, 
медиите, паричните по-
тоци и деформират об-
щественото съзнание. 
Политиците се сменят, 
но олигарсите - не. Тук 
оставям малка пауза, 
за да си поема дъх. За-
щото покрай тях като 
огладнели кучета се 
навъртат бол мафиоти. 
Заради парите, нали 
парите са безкрайни 
варианти на бъдещето! 
Струва ми се, че за тях 
думата „политик“ най-
вероятно произлиза от 
латинското „poly“ (мно-
го) и българския глагол 
„тикам“. Държавата ни 
е вече плячка на ма-
фията и олигархията. 
А мафиотите и олигар-
сите ни гледат с нахал-
ство и безочие или по-
точно – тепегьозлък. И 
не показвам червения 
фенер, поставен върху 
демократичната фаса-
да. Техният девиз е: 
„Не правим това, което 
желаем, а желаем това, 
което правим!“.

Засрамих се от себе 
си заради това, че до-
пускам злобата, ци-
низмът, огорчението и 
низостта, които ни зао-
бикалят, да ме нараня-
ват. Но продължавам да 
ползвам „лекарства“ за 

подходящо и полезно 
поведение!

Иска ли българинът 
промяна, или е доволен 
да го водят за носа по 
фасадния и вечно не-
успешен преход? Всеки 
носи глава на раменете 
си и никой не може да му 
забрани да поумнява. 
Само лумпенизираният 
и нежелаещият да поум-
нява може да си внуша-
ва, че така нареченият 
преход към Демокрация 
е абортирал политиче-
ски. Това не е загадка 
обвита в тайна, прило-
жена в мъгла. Вярата и 
езикът са арматурата 
на всеки един народ. А 
у нас демагогията се е 
настанила уютно в ме-
дийното пространство. 
По-добре е да ме при-
знае лумпенизираният 
за глупак отколкото за 
престъпник! Вече не ме 
е страх от политиците, 
а от мизерията.

От гласоподавателя 
зависи дали мафията и 
олигархията ще си полу-
чат заслуженото. Пло-
ският данък ще бъде 
изритан. Ще секне драс-
тичната разлика между 
стандарта на живота и 
доходите. За да заживе-
ем нормално, зависи от 
нас, единствено от нас 
и само от нас, гласо-
подавателите. Стига са 
ни лъгали шумно! Сти-
га сме бездействали и 
само се оплакваме.

дядо вЪлослав 
стратев, 81 г.

Годините са само ци-
фри. Знам, че този израз 
е банално клише, но има 
хора, които много удоб-
но се побират в него. 
За един такъв човек, не 
само разказвам, но се и 
възхищавам, защото той 
е от тези, които нито бро-
ят годините си, ни се съ-
образяват с тях. Вършат 
каквото трябва напук и 
на инат. Той е предпочел 
природата за сродница, 
а тя щедро го дарява за 
избора му. И така...раз-
говарям с туриста-вете-
ран Веселин Габерски, 
не просто му честитих 
80-годишния юбилей с 
въпроса дали е укротил 
страстите си към чука-
ри, балкани и манасти-
ри. Малко саркастична, 
но много топла усмивка 
огря лицето му и сине-
вата на очите му блесна 
с оная нежност на влю-
бен човек. Отговорът бе 
лаконичен и простичък 
– докато бие сърцето, 
душата му ще го води по 

знайни и незнайни пъте-
ки под българското небе. 
1 октомври 2020 година 
бележи рождената му 
дата и цели 80 години. 
Мисля, че това е сериоз-
но време за равносметка, 
но Габерски не обича да 
кръстосва житието си с 
математиката. Проходил 
е сред ливадето на урба-
бинската земя, сега село 
Тошевци, и това като че 
ли е сложило знак върху 
съдбата му. Той много 
обича една песен, в ко-
ято се казва, че животът 
се измерва не с години-
те... А неговият, животът, 
не му е поднесъл нито 
безгрижно детство, нито 
пък младостта му е била 
с лице на нежност и меч-
ти.

Прекарал детските си 
и юношески години без 
бащина ласка поради 
една несправедливост, 
която намерила своята 
истина малко късно спо-
ред него, но пък всяко 
зло за добро е казал на-

родът. Но никой за тези 
години не е и не би мо-
гъл да разбере какво се 
крие в мъката, намерила 
място в детското му сър-
чице завинаги. Ръката на 
измъчената му майка не 
би могла да му предложи 
нито мъжка сила, нито 
изхода от двубоя с живо-
та. И от тук идва закалка-
та му – сам под слънце-
то и урок от насрещните 
ветрове.

Спомням си едно го-
дишно отчетно събра-
ние на БТС „Бонония“, 
където председателят 
му тогава Тошо Маркин 
в доклада бе отделил 
няколко реда за богата 
туристическа дейност на 
Габерски и го нарече „за-
клет и неуморен турист 
на съюза и пример“. По-
добно изказване чух и от 
бившата председателка 
на Федерацията на тури-
стите-ветерани, което е 
знаково и човек неволно 
се пита какво е лицето на 
тези заслужени словесни 

награди...
Слушам го и си ми-

сля, че страхотно ме за-
труднява как ще побера 
близо 60-годишната му 
туристическа дейност в 
няколко реда. Съдя зна-
чимостта на преживяно-
то като турист по лицето 
му и очите му, където из-
дайнически се появяват 
дискретно сълзи. Родна-
та Божурица е неговата 
страст и любима дести-
нация като начало, но 
май и сега си я люби, 
нищо че скалите на Бе-
лоградчик бележат в 
бунтарската му същност 
патриотични чувства и 
неукротена гордост от 
красотата на пещерата 
„Венеца“ край Орешец, 
посетил я наскоро и ос-
танала в него като по-
следно огънче. И понеже 
отвори дума за пещери-
те, побърза да сподели, 
че „Магурата“ е част от 
живота му. Като младеж 
с кирка и лопата е траси-
рал пътеката в пещерата 
месеци наред, по която 
днес вървят стотици ту-
ристи. И спомените го 
отнасят край Ловеч през 
2006 година в „Деветако-
вата пещера“, където е 
оставил своя подпис. Ня-
кой от туристите го прика-
нил да запее, за да усети 
акустиката и без повтор-
на покана гласът му про-
ехтял топло и игриво с 
песен от видинския край. 

Било вълшебно. Запом-
нящо се. И самодоволно 
се пренася, както казва 
той, в един от мигове-
те на посещението си в 
Лопушанския манастир 
край Монтана. Туристите 
преживяват впечатлени-
ята си от светата оби-
тел, когато гласът му се 
извисил над събраното 
множество с прекрасна 
българска песен. Нищо 
чудно в това, нали тури-
змът върви ръка за ръка 
с чувството за радост и 
песен. Но изненадата до-
шла от кмета на Монтана 
Златко Живков, който му 
хвърлил ръкавицата за 
надпяване и сам подел 
песента „Лиляно моме“. 
Някъде в душата му таи 
спомен за първата му 
среща с хижа „Ком“, в 
подножието на еднои-
менния връх. 

Национална среща на 
туристи-ветерани, сред 
тях е и той. Вечерите в 
Балкана са кротки и тихи, 
а звездите нощем падат 
ниско. В тишината на ве-
черта лумва лагерният 
огън и Берковската духо-
ва музика разпалва дру-
гия огън, в сърцата. Така 
всяка година туристите 
отбелязват срещата си 
и Празника на малината. 
Запомнящо. Незабрави-
мо. А нима не звучи въл-
нуващо изкачването му 
на връх Миджур от към 
сръбска страна. Дивна, 

неукротена и неописуема 
е природата там, зале-
гнала в душата му като 
капчица живот, живот но 
под открито небе, сред 
чудото на природата, да-
рила България с благо-
дат. А вазовите празници 
в Сопот и неговото из-
пълнение, а оставените 
следи в Пещерния дом 
край Карлуково, а... кол-
ко много са възклицания-
та спрели духа му за тези 
повече от половин век 
роднинство с туризма. 

И той разказва и раз-
казва, а душата му пре-
лива от възторг и мла-
дост, защото онова, което 
сътворява природата е 
вечно и човек само може 
да гребе от нея с пълни 
шепи, а когато душата 
е нахранена, старостта 
няма място в нея. Обяс-
нимо ми е и когато споде-
ля, че човек сам е госпо-
дар на годините си и не 
те определят чувството 
на детския възторг от жи-
вота.

И наред с осемте му 
отличия и медала „Але-
ко“, тези дни Веселин 
Габерски се сдоби от Фе-
дерацията на туристите-
ветерани с почетно зва-
ние и медал „заслужил 
турист-ветеран“. Да му е 
честито! И без пожелание 
вече знам, че туристът в 
него не е искра, а огън. 
Да гори дълги години!

Янка маринова



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
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бр. 40 понеделник -  неделя  28 септември - 4 октомври 2020 г.

з а п о в е д
№ рд-04-278/25.09.2020г.

гр.видин
на основание чл. 47ж, ал. 1, чл. 103 и чл. 104 от правилни-

ка за прилагане на закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи (ппзспзз), във връзка с чл. 37и, ал. 14 от 
закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(зспзз), заповед № рд 46-143/20.03.2020 г. и заповед № рд 46-
93/26.02.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите 

нареЖдам:
1. откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен 
фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2020-2021 година,  за срок от една 
стопанска година.

2. обект на търга са свободните пасища, мери и ливади от ДПФ, под-
робно описани по общини, землища, имоти, начин на ползване, форма на отда-
ване, срок за предоставяне, начална тръжна цена в списък, който е неразделна 
част от тази заповед.

3. условия за участие. В търга могат да участват регистрирани в Ин-
тегрираната информационна система на БАБХ собственици на регистрирани 
пасищни селскостопански животни – физически лица, еднолични търговци и 
юридически лица, регистрирани по Търговския закон, и  лица, които поемат 
задължение да ги поддържат съгласно Приложение II на Регламент (ЕС) № 
1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. от-
носно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска 
политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 
2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, 
L 347, 20.12.2013 г.), съответно критериите, посочени в Наредба № 2 от 2015 г. 
за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми 
и мерки за плащане на площ (ДВ, бр. 15 от 2015 г.), които отговарят на условия-
та, посочени в чл. 47в от ППЗСПЗЗ, за всички или за отделни поземлени имоти 
в землищата, описани в списъка по  т. 2.

4. началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга 
са определени със Заповед № РД 46-143/20.03.2020 г. на министъра на земеде-
лието, храните и горите. Размерът на депозита за участие в търга за ползване 
на ливади, пасища и мери за срок от една стопанска година е в размер 20 % от 
началната тръжна цена, умножена по площта на имота;

Срокът за плащане на депозита е 30 дни, считано от датата на публикуване-
то на заповедта във вестник “Ние”.

5. условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват 
в български лева, по банков път по сметка на Областна дирекция „Земеделие” 
гр. Видин  в                

уникредит булбанк – видин                                       
IBAN:BG79 UNCR 7000 3319 7073 45                        
BIC на уникредит булбанк: UNCRBGSF                           

6. място и срок за получаване на документите и указания за участие в 
търга. Документите и указанията за участие в търга се получават от ОД “Земе-
делие” – Видин, адрес: гр. Видин, ул.”Рибарска”№12, ет. 2 всеки работен ден от 
09:00 до 17:30 часа, като същите са достъпни и на http://www.mzh.government.
bg/ODZ-Vidin/bg/Home.aspx/

7. място и срок за подаване на документите за участие в търга. До-
кументите за участие в търга се подават в ОД “Земеделие” – Видин, адрес: гр. 
Видин, ул.”Рибарска”№12,ет 2 всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, в срок 
от 30 дни, считано от датата на публикуването на заповедта във вестник “Ние”.

Предложената в заявлението-оферта, тръжна цена следва да бъде само в 
цели левове на декар, изписана с цифри и с думи за всеки номер имот - обект 
на търга. 

За всеки имот – обект на търга се прилага декларация за оглед по образец.
8. информация за земите – обект на търга, е изложена в Областна ди-

рекция “Земеделие” – Видин, общинските служби по земеделие – за земите, 
обект на търга на съответната община и на web site: http://www.mzh.government.
bg/ODZ-Vidin/bg/Home.aspx/

9.  място и срок за провеждане на търга в ОД “Земеделие” – Видин, ад-
рес: гр. Видин, ул. “Рибарска” № 12, ет. 2, след изтичане на срока за подаване 
на документите.

Търгът ще се проведе на 30.10.2020 г. от 9:00 часа, със задължително при-
съствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

ОД “Земеделие” – Видин запазва правото си при техническа необходимост 
да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кан-
дидати ще бъдат уведомени.

10. условия за плащане на цената. Плащанията се извършват в българ-
ски лева, по банков път, в срокове и при условия, съгласно клаузите на образци 
на договори, одобрени със Заповед № РД 46-143/20.03.2020 г. на министъра на 
земеделието, храните и горите. 

11.  в случаите по чл. 47л от ппзспзз/ когато от няколко участници е 
предложена една и съща цена за даден имот/, между тях се провежда търг с 
явно наддаване с начална цена-предложената от кандидатите, като стъпката за 
наддаване е в размер на един лев.

инж.агр. емилиЯн енЧев /п/
директор на од “земеделие” гр.видин

  процедура за провеждане на публични търгове с тайно над-
даване за продажба на терени-частна общинска собственост, 

находящи се на територията на гр. видин:
1. поземлен имот с идент. 10971.509.51 по кадастралната карта на гр. 

Видин с площ 116 кв.м., находящ се в гр. Видин на ул. “Гоце Делчев“, начална 
тръжна цена –7 000,00 лв., депозит за участие в търга 700,00 лв. и начален час 
за провеждане на търга -10,00 ч.  

2. поземлен имот, с идент. 10971.501.54 по КК на гр. Видин с площ 
180 кв.м., в едно с построената в имота едноетажна жилищна сграда с идент. 
10971.501.54.1 по КК на гр. Видин със ЗП – 58,00 кв.м., находящи се в гр. Видин, 
ул. “Генерал Гурко” №9, начална тръжна цена – 34 600,00 лв., депозит за учас-
тие в търга 3 500,00 лв. и начален час за провеждане на търга – 10,15 ч.

3. поземлен имот с идент 10971.507.653 по кадастралната карта на гр. 
Видин - частна общинска собственост, находящ се в гр. Видин, кв. “Нов път”, ул. 
“Д. Дебелянов” №72 с площ 482,00 кв.м., начална тръжна цена – 7300,00 лв., 
депозит за участие в търга 730,00 лв. и начален час за провеждане на търга – 
10,30 ч.

4. поземлен имот с идент 10971.508.75 по кадастралната карта на гр. 
Видин - частна общинска собственост, находящ се в гр.Видин, кв. “Нов път”, ул. 
“Стара планина” №51 с площ 153,00 кв.м., начална тръжна цена – 2320,00 лв., 
депозит за участие в търга 240,00 лв. и начален час за провеждане на търга – 
10,45 ч. 

5. поземлен имот с идент 10971.507.459 по кадастралната карта на гр. 
Видин - частна общинска собственост, находящ се в гр. Видин, кв. “Нов път”, ул. 
“Славянска” №19 с площ 457,00 кв.м., начална тръжна цена – 7000,00 лв., депо-
зит за участие в търга 700,00 лв. и начален час за провеждане на търга – 11,00 
ч. 

6. поземлен имот с идент 10971.508.294 по кадастралната карта на гр. 
Видин - частна общинска собственост, находящ се в гр. Видин, кв. “Нов път”, ул. 
“Славянска” №34 с площ 132,00 кв.м., начална тръжна цена – 2000,00 лв., депо-
зит за участие в търга 200,00 лв. и начален час за провеждане на търга – 11,15 
ч. 

7. първи етаж от двуетажна масивна жилищна сграда с идент. 
10971.508.171.1.1 по кадастралната карта на гр. Видин - частна общинска соб-
ственост, находящ се в гр. Видин, кв.“Нов път“, ул.“Бачо Киро“№8 със ЗП – 80 
кв.м., начална тръжна цена –12 000,00 лв., депозит за участие в търга 1200,00 
лв. и начален час за провеждане на търга – 11,30 ч.

I. Търговете ще се проведат на 14.10.2020 г. в административната сграда на 
Община Видин, Медиен център-партерен етаж.

II. Тръжната документация се закупува в срок до 13.10.2020 г. До 16,00 ч. от 
ет. 7, стая №4 в административната сграда на Община Видин. Цена на докумен-
тацията – 40 лв. без ДДС.

III. Заявления за участие в търговете и придружаващите ги документи се 
подават в срок до  13.10.2020 г. До 17,00 ч., в “Център за информация и обслуж-
ване на граждани”, административната сграда на Община Видин, ет.1.

IV. Време и начин за оглед - всеки работен ден.
V. Депозитите за участие в търговете да са внесени в срок до 13.10.2020 г. 

включително, по сметка на Община Видин  IBAN:BG53STSA93003300046030,
BIC на “Банка ДСК”ЕАД: STSABGSF.                                          
VI. Начин и срок на плащане от спечелилия търга участник:
• плащането се извършва в едномесечен срок, от връчване на Заповедта 

на Кмета на община Видин за определяне на спечелилия участник
VII. Договорът се сключва след плащане на дължимите суми, съгласно срока 

указан в т. VI.
тел. за справки  094 609 417

продава къща във видин

Имотът се намира в идеалния център на гр. Видин, със-
тоящ се от голяма къща, мазе, паркоместа, лятна градина 
с масивен навес, градинка с туй и райграс. Къщата има три 
стаи, мокро помещение, голям коридор, баня, отделна то-
алетна. Сградата е санирана, ремонтиран е покривът, ел. 
инсталацията, ВиК; нова ПВЦ дограма, нови вътрешни вра-
ти. Всяка стая разполага с климатик, конвектор в коридора 
и отоплител в банята; в две от стаите има изградена ВиК 
система. Имотът се продава от собственик.

тел. за контакт: 0885 838 386

продава 
имоти

продавам етаж от къща 
100 кв. м, дворно място 160 
кв. м със самостоятелен 
вход в идеален център, 
в близост до Черквата и 
МОЛ-а, цена 69 000 лв.; 
тел.: 0898 633 302

продавам гарсониера в 
гр. Козлодуй (център ТЕЦ); 
тел.: 0897 242 003

продавам тухлена 
гарсониера, 43 кв. м, ет. 1 
(висок), в идеален център, 
обзаведена; тел.: 094/600 
399, 0887 381 855

продавам гарсониера 
в ж.к. „Гео Милев“, ет. 2, в 
добро състояние (ламинат/
теракот), необзаведена; 
цена 25 500 лв. 
- от собственик; 



д-р адриана маркова
спеЦиалист по детски болести, 

ХомеопатиЯ и Шуслерова терапиЯ

медико-дентален ЦентЪр 
„омега“ - видин

ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК - от 12:00 до 13:00 ч.
СЪБОТА: от 9:00 до 13:00 ч.

медиЦински ЦентЪр 
„здраве“ - видин

ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК – от 17:00 до 19:00 ч.

GSM 0887 21 44 21, 0887 53 30 60
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продавам портална врата
двукрилен входен портал, използван. 

размери: 3.86 м ширина; 1.76 м височина.
 намира се в гр. дунавци. Цена 550 лв.

тел.: 0899 881 656

дом за пълнолетни лица с 
деменция с.салаш търси:

Фелдшер - 900.00 лв.;
Две медицински сестри - 850.00 лв. 

Тел. за контакт: 0877 445 861 - 
Галина Иванова, директор

тел.: 0879 182 521
продавам УПИ 

– 800 кв.м, излаз 
на главен асфалтиран път 
в с. Антимово; тел.: 0896 
901 748

продавам двустаен ту-
хлен апартамент в ж.к. „Г. 
Бенковски“, ет. 1, до кре-
постта „Баба Вида“, обза-
веден, ПВЦ дограма, лами-
нат, цена 43 000; тел.: 0898 
633 302

продавам двустаен 
панелен апартамент в ж.к. 
„Химик“, не е последен 
етаж, от собственик; тел.: 
0895 933 832

продавам първи етаж 
от къща, гараж и дворче, 
в района на 5-то Основон 
училище; тел.: 094/600 399, 
0887 381 855

продавам във Видин 
къщи и апартаменти и пар-
цели в Западна и Южна 
промишлена зона; тел.: 
0888 622 789

продавам масивна ед-
ноетажна къща, с жилищна 
площ около 75 кв. м, на-
ходяща се в централната 
част на гр. Видин, с дворно 
място 375 кв. м; тел.: 0877 
151 848, 0876 808 296

продавам ремонтиран 
двустаен панелен апарта-
мент в близост до Пазара, 
ет. 5, не е последен (ПВЦ 
дограма, нова баня, лами-

нат), цена 46 500 лв.; тел.: 
0898 633 302

продавам /Заменям 
парцел, 521 кв. м, ж.к. “Крум 
Бъчваров”, без посредник; 
тел.: 0876 099 585

продавам изгодно го-
ляма тухлена гарсониера в 
ж.к. “Химик”, 50 кв. м; тел.: 
0888 259 935

продавам панелна гар-
сониера до Къщата с кук-
лите, ет. 7 (предпоследен), 
добър вид; тел.: 094/600 
399, 0887 381 855

продавам двустаен ту-
хлен апартамент в ж.к. „Хи-
мик“, 61 кв. м, ет. 2, цена 38 
000 лв.; тел.: 0898 633 302

продавам дворно мяс-
то 1200 кв. м, със стара 
къща и кладенец, в гр. Ду-
навци; тел.: 0888 629 601

продавам двустайни 
тухлени апартаменти в ж.к. 
„Георги Бенковски“ - 65 кв. 
м, ет. 3, и 76 кв. м, ет. 4; 
тел.: 094/600 399, 0887 381 
855

продавам гарсониера 
в ж.к. „Бонония“, ет. 3, след 
ремонт, цена 23 000 лв.; 
тел.: 0898 633 302

продавам земеделска 
земя в землището на село 
Раброво, 7.5 дка, трета 
категория, обработваема, 
цена 1000 лева; тел.: 0897 
942 438

продавам дворно мяс-

то в село Покрайна, 900 кв. 
м; тел.: 0893 269 304 

продавам втори етаж 
от къща, дворче, собствен 
вход, в района на Автога-
рата, цена 57 000 лв.; тел.: 
094/600 399, 0887 381 855

купува имоти 

купувам промишлен/
търговски или друг вид 
имот в град Видин, със 
сграда и двор, за пред-
почитане на изплащане с 
първоначална вноска; тел.: 
0893 502 430

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 хале-
та; тел.: 0888 677 866

тЪрси под наем 

търся самостоятелна 
къща под наем, гарсоние-
ра или двустаен; тел.: 0899 
484 805

търся квартира под 
наем в блок или къща на 
първи етаж, до 150 лв. 
наем на месец; тел.: 0879 
652 875

разни продаЖби 

продавам въглища и 
подпалки, цена 250 лв.; 
тел.: 0895 059 621

продавам /Заменям 
немска перална машина, 
цена 520 лв.; тел.: 0886 109 
417

продавам банциг и бо-
рапарат; тел.: 0884 850 159

продавам пелетна ка-
мина, 18 kW/70 кв. м, на 
два сезона; тел.: 0889 194 
907

разни купува

изкупувам народни 
носии, всякакви; тел.: 0878 
241 027

работа

търся продавач на 
вестници; тел.: 0879 168 
048

услуги

Шпакловане, боядис-
ване, гипскартон, монтаж 
на ламиниран паркет; тел.: 
0988 700 968

ремонт и продажба на 
хладилници и фризери; 
тел.: 0878 236 392, Пепи

строително-ремонт-
ни дейности, боядисване, 
преградни стени, фаянс, 
ламинат, ВиК инсталации; 
тел.: 0898 674 203, 0889 
128 424, 0896 332 063

довършително строи-
телство и ремонт, ел., ВиК, 
топло- и хидроизолация, 
бани, кухни, гранитогрес, 
фаянс, всичко до ключ; 
тел.: 0893 920 794

Шпакловка, боядисва-
не, преградни стени от гип-

скартон, окачени тавани, 
теракот, фаянс, мрамор; 
тел.: 0883 493 209, 0896 
010 382

доставка и монтаж на 
соларни и парно отопли-
телни системи, котли на 
пелети, твърдо гориво и 
електрически, комбинира-
ни бойлери, помпи и по-
дово отопление; тел.: 0879 
816 586

автомобили, 
Части

продавам Mercedes-
Benz C220, дизел, автома-
тик, 2003 г., 143 к.с., хечбек, 
226 000 км, цвят светло 
сив, цена 5800 лв. (възмо-
жен коментар); тел.: 0888 
673 684

продавам “Опел Ком-
бо”, 1.7, дизел, 2005 годи-
на, цена 1300 евро; тел.: 
0899 667 133

селскостоп. 
теХника

продавам китайски 
трактор, с плуг, ремарке, 
култиватор, загърляч и цис-
терна; тел.: 0876 771 875

продавам комбайн 
„Нива”; тел.: 0899  318 823

продавам трактор 
„Владимировец Т-25”, с пъ-
лен комплект техника; тел.: 
0899 594 602

разни

търся самотна жена 
над 60 години за помощ 
в домакинството ми; тел.: 
0878 196 029

подарявам детска ко-
личка, кошче и столче за 
хранене, запазени; тел.: 
0876 553 488

ЖивотновЪдство

продавам кошери с 
пчели, 12-рамкови с мага-
зин, 10 броя, цена 150 лв. 
за брой; тел.: 0888 229 658
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Фестивал на ветроходството по р. Дунав

Строим с Румъния велоалея 
по поречието на Дунав

Велоалея по поречи-
ето на река Дунав, част 
от маршрута Euro Velo 6, 
пълно предпроектно про-
учване за изграждане на 
нови мостове и транспорт-
ни връзки между България 
и Румъния и финансова 
помощ за малкия и среден 
бизнес в граничните об-
ласти на двете държави. 
Това са трите стратеги-
чески направления, които 
ще бъдат предложени за 
финансиране от европей-
ската програма за тран-
сгранично сътрудничест-
во Румъния - България в 
следващия програмен пе-
риод 2021-2027 година.

Параметри на програ-
мата бяха обсъдени на 
оналйн заседание на Съв-
местната работна група за 
стратегическо планиране 
и програмиране, в която 
участваха заместник-ми-
нистърът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Деница Николова, 
експерти от Министерство-
то на благоустройство-
то, развитието и админи-
страцията на Румъния, 
представители на Главна 
дирекция „Регионална по-
литика“ на Европейската 
комисия и др. 

Бъдещата програмата, 
чийто проект се очаква 
да бъде представен до 
средата на следващата 
година, се предвижда да 
бъде ориентирана към две 

цели: „Европа по-близо 
до хората“ и „По-свърза-
на Европа”. В допълнение 
се предвижда ясен фокус 
към директна подкрепа на 
малките и средни пред-
приятия, доколкото те са 
най-уязвими от въздейст-
вията на кризи. Подкрепя 
се и ефект на допълня-
емост и съвместяване на 
ресурсите с националните 
оперативни програми.

Стратегическата ори-
ентация на програмата 
обхваща изпълнение на 
два ключови за страната 
ни проекта, които да до-
принесат за свързаността, 
мобилността, развитието 
на туризма по поречието 
на р. Дунав и създаването 
на предпоставки за допъл-
ващо икономическо разви-
тие.

Приоритетни за Бъл-
гария са изготвянето на 
цялостно предпроектно 
проучване за поречието 

на река Дунав, което да 
идентифицира и обосно-
ве изграждането на нови 
или разширяването на 
съществуващи мостови 
съоръжения, състоянието 
и потенциала на речните 
пристанища. С изготвяне-
то му ще се идентифици-
рат най-подходящите мес-
та и ще се даде приоритет 
на конкретните точки на 
бъдещите транспортни 
съоръжения, които да 
осигурят солидна основа 
за привличане на стра-
тегически инвеститори и 
финансиране от различни 
европейски и национал-
ни източници. Ключов е и 
проектът за изграждане на 
веломаршрут по поречие-
то на Дунав. Той ще свър-
же всички населени места 
в пограничния район на 
Северна България, а ос-
вен това ще даде връзка с 
клонове и към други насе-
лени места в страна.

Двуденевен фестивал 
на ветроходството по 
река Дунав се проведе 
във Видин. Фестивалът 
събра десетки жители и 
гости на Видин, а до ма-
гията на този вид спорт 
можеха да се докоснат 
всички желаещи. Орга-
низатор на събитието 
е Туристическо друже-
ство „Бонония“ в парт-
ньорство със Сдружение 
„Лазарус“, Сърбия. Съ-
битието е по проект „Вет-
роходство по Дунав“, по 
Програма Интеррег ИПА 

ТГС България – Сърбия.
В рамките на фес-

тивала се извърши ин-
структаж за плаване и 
безопасност, състезание 
по ветроходство и плава-
не с ветроходни лодки за 
посетителите. Районът 
на плаване в река Ду-
нав бе с дължина 2000 
м от плажа на крепостта 
„Баба Вида“ до „Колодру-
ма“ в района на града и 
до Дунав мост 2.

По проекта са закупе-
ни нови ветроходни лод-
ки, двигатели и оборудва-
не. След приключването 
му две от платноходките 

остават собственост на 
Туристическо дружество 
„Бонония”, а другите две 
ще се ползват в Сърбия. 
Те ще бъдат предоставя-
ни на всеки желаещ, не-
зависимо от възрастова-
та група.

Основната цел на про-
екта е да се повиши ин-
формираността на насе-
лението на Бор и Видин 
за ветроходния туризъм 
по Дунав. Младите хора 
от трансграничния реги-
он да придобият умения 
за плаване с ветроходни 
лодки и да се създаде и 
популяризира нов турис-
тически продукт – Ветро-
ходство по Дунав.

„Туристическо дру-
жество „Бонония“ се 

сдоби с две чисто нови 
ветроходни лодки. Те се 
водят учебни, като мо-
гат да се използват от 
четирима възрастни или 
от шест деца. Идеята е 
да се използват за обу-
чение във ветроходство, 
децата да получат таки-

ва умения, свързани със 
спорт, който се практи-
кува свободно в приро-
дата, а ветроходството е 
една от добрите опции“, 
каза председателят на 
ТД „Бнонония“ Борислав 
Милчев.


