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Видинската болница получи два респиратора
Дарението е от областния управител на Ортенау

ГЕРБ с нов областен 
координатор във Видин

Административният секретар на парти-
ята Цветомир Паунов даде висока оценка 
за сътрудничеството между ГЕРБ и СДС 

Генади Велков, председател на 
ОбС – Видин и на СДС – Видин: 

Коалицията ГЕРБ – СДС ще 
спечели изборите – и на на-
ционално, и на местно ниво

Крахът на една Община….
В Ружинци осигуриха средства 
за почистване на 

речните корита от отпадъци
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МБАЛ „Света Петка“ 
получи два специализи-
рани респиратора, дарени 
от областния управител на 
германската област Ор-
тенау Франк Шерер.  На 
29 януари апаратурата 
предаде областният упра-
вител на Видин Момчил 
Станков. Той припомни, че 
през 2011 година Област 
Видин и Област Ортенау 
са подписали споразу-
мение за партньорство. 
„Около Коледа се чух с 
Франк Шерер, областни-
ят управител на Ортенау. 
Споделих с него, че наша-
та болница има нужда от 
респиратори. Той ми каза, 

ружинци

Общинските съветни-
ци в Ружинци се събраха 
за първо за 2021 година 
заседание. То се прове-
де на 27 януари в малкия 
салон на Народно чита-
лище „Христо Ботев“, при 

спазване на всички про-
тивоепидемични мерки. 
В дневния ред на засе-
данието бяха включени 
осем предложения, които 

ГЕРБ има нов об-
ластен координатор за 
Видин – това съобщи 
административният се-
кретар на ГЕРБ Цвето-
мир Паунов на прескон-
ференция на 24 януари. 
На нея участваха новият 

областен лидер на ГЕРБ 
Александър Матеев, до-
сегашният – Владимир 
Тошев, както и предсе-
дателят на СДС – Видин 
Генади Велков и кметът 

В отговор на непрекъс-
натите Ви неверни и про-
вокативни публикации в 
социалните мрежи, сигна-
ли до различни държавни 
институции и постоянни 
квалификации и обвине-
ния срещу мен в качество-
то ми на Кмет на Община 
Ново село, съм длъжен 
за пореден път да Ви ин-
формирам, Вас народните 
представители от всички 
политически сили и не на 
последно място обществе-
ността за първопричините 
за сегашното незавидно 
положение на общината, 

позовавайки се на факти, 
документи и обстоятел-
ства. 

Началото на края на 
една до този момент ус-
пешна община е поставено 
с избора на Председател 
на Общински съвет - Ново 
село през 2019 година. 
Част от лицата избрани за 
съветници са именно лица 
работили в общинската 
администрация, които са 
освободени поради неза-
доволителни резултати.

Същите лица използ-

 „НИЕ“: Г-н Велков, 
каква е Вашата оценка 
за първата година от 
мандата на настояща-
та местна власт – как 
работи през тази една 
година Общинският съ-
вет, който ръководи-
те?

генади велков: Об-

щинският съвет работи 
добре. Няма да спра да 
повтарям, че в него има 
изключителни личности. 
И много се радвам, че той 
успява да помага на адми-
нистрацията да реализира 
важните политики. Като 

Кметът пред ОбС: 

Нека се фокусираме върху 
същественото – каква работа 

ще свършим за Видин
Цветан Ценков заяви, че ще дари увеличе-
нието на заплатата си на COVID отделе-

нието във видинската болница

Фокусът трябва да 
е върху работата, която 
трябва да се свърши, а 
не върху размера на за-
платите. Този призив от-

прави кметът на община 
Видин Цветан Ценков на  
заседание на Общински 



2

3700 Видин, ул. „П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508, тел./факс: +359 94 601 430

http://ekotitan.eu      ekotitan@abv.bg

w от стр. 1

бр. 4 понеделник -  неделя  1 - 7 февруари 2021 г.

Община Видин продължава подкрепата си за хората в нужда по време на епидемичната обстановка

Община Видин пусна виртуален ПОС терминал
Гражданите и фирмите вече могат да плащат задълженията си към местната хазна за 2021 г.

Местната институция 
кандидатства с проектно 
предложение по Оперативна 
програма „Развитие на чо-
вешките ресурси”, процедура 
„Патронажна грижа + в Общи-
на Видин“. Дейността е в про-
дължение на изпълнявания 
от нея договор по процедура 
„Патронажна грижа за въз-
растни хора и лица с увреж-
дания - Компонент 3“.

Патронажната грижа се 
фокусира върху предоставя-
не на подкрепа за хората в 
напреднала възраст в тяхна-
та домашна среда. Целевите 
групи по проекта са хора над 

54 години с ограничения или 
в невъзможност да се само-
обслужват; хора с уврежда-
ния и техните семейства; въз-
растни в риск; лице или член 
на семейството му, поставено 
под карантина във връзка с 
COVID-19; самотен родител 
с дете/ца до 12 г., който не 
може да остави детето/цата 
си сами.

Услугите, които ще се пре-
доставят на потребителите ще 
се осъществяват по график 
от специалисти – медицински 
сестри, фелдшери, социални 
работници, домашни помощ-
ници и др. Ще се проследява 

всяко лице от целевата група 
да получава здравно-социал-
ни услуги до 2 часа на ден за 
период от 12 месеца. 

Преди сключването на 
трудови договори с лицата, 
непосредствено преди стар-
тиране на патронажната гри-
жа, за тях ще бъде проведено 
обучение на базата на разра-
ботена от Министерството на 
здравеопазването програма. 

Патронажната грижа ще 
се предоставя за минимум 
158 лица и включва комплекс 
от услуги като помощ в дома, 
доставка на хранителни про-
дукти и лекарства, заплащане 

на битови сметки (закупени 
със средства на потребители-
те); психологическа подкрепа 
и др. Тя ще се изпълнява в 
рамките на 12 месеца. 

По Направление 2 на про-
екта: Превенция на COVID-19 
в социалните услуги, делеги-
рани от държавата дейности 
подкрепата, която ще бъде 
оказана се изразява в пре-
доставяне на допълнителни 
средства за възнаграждения 
на служителите под формата 
на извънреден труд, който те 
полагат и към настоящия мо-
мент. За назначения персонал 
се  осигуряват необходимите 

лични предпазни средства. 
Въвеждат се допълнител-
ни мерки за дезинфекция на 
сградния фонд на социални-
те услуги, ДДД (делегирани 
от държавата дейности), ко-
ито се осъществяват текущо 
по график и при възникнала 
извънредна необходимост с 
цел предоставяне на защи-
тена среда за лицата. Пер-
соналът и потребителите на 
социалните услуги, ДДД ще 
бъдат тествани при нужда за 
COVID-19. Ще се назначи по-
мощен персонал към услуги-
те: „Социален асистент“ – 35 
бр. на пълно работно време 

– 8 часа; „Социален асистент“ 
– 10 бр. на непълно работно 
време – 4 часа. Ще се закупят 
преносими уреди за рехаби-
литация, преносими компю-
три,  оборотни за услугите и 
употребявани от лицата, кои-
то извършват своята работа 
дистанционно от домашна 
среда.

Подробности за канди-
датстване по проекта и всич-
ки необходими документи са 
публикувани на официалния 
сайт на Община Видин, раз-
дел За общината / Характе-
ристики на общината. 

съвет – Видин, което се про-
веде на 29 януари. Повод 
за апела му бяха бурните и 
продължителни дебати, ко-
ито се разразиха в местния 
парламент при обсъжда-
нето на предложенията за 
увеличаване на заплатите 
на кмета на Видин и на кме-
товете на населените мес-
та в общината. Видинският 
кмет заяви, че не държи 
възнаграждението му да 
стане по-голямо и ще се 
съобрази с решението на 
общинските съветници, но 
заяви, че ако това предло-
жение бъде прието, ще пре-
доставя увеличението на 
своята заплата в подкрепа 
на COVID отделението във 
видинската болница.

Темата за кметските 
заплати беше повдигната 
още дори преди обсъж-
дането на дневния ред. 

Кметът на град Дунавци 
Димчо Скорчев се възполз-
ва от правото си на изказва-
не, за да мотивира своята 
позиция, че предвиденото 
10% възнаграждение на 
кметовете на кметства в 
община Видин е недоста-
тъчно. Той посочи, че има 
селски общини в област 

Видин, в които кметовете 
на кметства получават по-
високи заплати отколкото 
в голямата Видинска об-
щина. За пример той даде 
село Арчар и село Оре-
шец, където, според Дим-
чо Скорчев, кметовете ме-
сечно получавали 1600 лв. 
Кметът на Дунавци напом-
ни, че в малките населени 
места кметът го търсят по 
всички поводи и при всеки 
проблем и изрази мнение, 
че трудът на кметовете на 
кметства в община Видин е 
недооценен. 

Цветан Ценков отбеля-
за в отговор, че когато ста-
не въпрос за увеличение 
на заплатите на кметове и 
общински съветници, това 
винаги прави впечатление 
на хората и става повод за 
отправяне на критики. Гра-
доначалникът обясни, че 
предвиденото увеличение 
на възнагражденията е съ-
образено с параметрите на 
държавния бюджет за 2021 
година, както и с икономи-
ческите възможности на 
Община Видин. И отбеляза 
още, че за малко повече от 
година от началото на ман-
дата за втори път предстои 
да бъдат увеличени запла-
тите на служителите на об-

щинската администрация. 
В последствие вноси-

телят на предложението за 
повишаване на заплатата 
на кмета на общината – 
председателят на Общин-
ски съвет Генади Велков – 
оттегли предложението си. 
Въпреки това възнаграж-
дението на Цветан Ценков 
ще се увеличи – това стана 
възможно след като общин-
ският съветник Светослав 
Славчев вкара това пред-
ложение като допълнител-
на точка в проекта на реше-
ние на предложението за 
повишаване на заплатите 
на кметовете на кметства. 

При последвалите де-
бати градусът на напреже-
ние се покачи, като включи-
телно възникна спор дали 
направеното предложение 
за допълнение е законо-
съобразно, като мнението 
на общинските съветници, 
юристи по професия, се 
размина. В крайна сметка 
допълнението беше прие-
то. Разразилите се спорове 
обаче станаха повод кме-
тът на общината отново да 
вземе думата. 

цветан ценков заяви, 
че не държи да му се по-
виши заплатата

и повтори заявеното 

намерение – ако предложе-
нието бъде гласувано, да 
предостави средствата от 
това увеличение в подкре-
па на работещите в COVID 
отделението на видинската 
болница. Градоначалникът 
обаче отправи апел към 
общинските съветници да 
фокусират вниманието 
си върху обсъждането на 
истински важните неща. 
„Постоянно се опитвам да 
докажа на моите съграж-
дани, че аз не съм зависим 
от нищо. И моята молба 
към Вас, като общински 
съветници, е да не говорим 
само за увеличение на за-
платите, а да говорим за 
структурните реформи в 
администрацията“, призова 
видинският кмет.

И допълни: „Моята мол-
ба е – на дневен ред да е 
темата как се реформира 
администрацията. Откакто 
сме въвели електронните 
формати за плащане в От-
дел „Местни данъци и так-
си“, имаме над 2000 лв. по-
стъпления на ден, като за 
същия период на миналата 
година имаме над 100 000 
лв. повече събираемост, 
въпреки епидемичната об-
становка“, каза още кме-
тът. Той допълни, че през 

Кметът пред ОбС:  Нека се фокусираме върху същественото – каква работа ще свършим за Видин

От нова изцяло елек-
тронна услуга за плащане на 
местни данъци и такси могат 
да се възползват видинските 
граждани. Услугата е въведена 
от 27 януари и ще позволява 
от всяка точка в страната или 
чужбина да се заплатят бързо 
и задължения към Община-
та посредством дебитни или 
кредитни карти. Преводите се 
отразяват веднага, без да се 
налага посещение на лицето 
до местната администрация 
или клон на банка. Плащания-
та се гарантират посредством 
програмите за сигурност на 
MasterCard и Visa.

Системата е изключително 
лесна за ползване, посред-
ством сайта на Община Ви-
дин, секция „Местни данъци и 
такси“. За да бъде извършено 
плащането, задълженото лице 
трябва да въведе своето ЕГН 
или ЕИК, както и ПИН код, пре-
доставен от отдел „Местни да-
нъци и такси“ при Община Ви-
дин или ПИК, издаден от НАП.

Гражданите, които нямат 
ПИН код, могат да заявят по-
лучаването на такъв по елек-
тронен път на email mdt@vidin.
bg, като за целта предоставят 
три имена и ЕГН за физиче-
ските лица, а за юридическите 
– наименование на фирмата, 
Булстат и телефон за връзка. 
В случай на искане на ПИН 
код за друго лице, трябва да се 
приложи сканирано копие на 
пълномощно.

Виртуалният ПОС терми-
нал е поредната електронна 
услуга, която Община Видин 
въвежда за улеснение на 
гражданите и бизнеса. По този 
начин общинската админи-
страция осигурява качествено 
и модерно обслужване, в съ-
ответствие с изискванията на 
съвременното високотехноло-
гично общество.

Задълженията към местна-
та хазна за 2021 г.  вече могат 
да се заплащат

Данъците върху превоз-
ните средства, недвижимите 

имоти, както и такса битови от-
падъци за 2021 г. вече могат да 
се заплащат, като размерите 
им остават непроменени. Ли-
цата, внесли цялата дължима 
сума до 30 април, ползват 5% 
отстъпка. Данъкът може да се 
заплати и на две равни вноски 
– до 30 юни и до 31 октомври, 
а патентният данък - на четири 
равни вноски:

- Първо тримесечие – до 
31.01.2021 г.;

- Второ тримесечие – до 
30.04.2021 г.;

- Трето тримесечие – до 
31.07.2021 г.;

- Четвърто тримесечие – до 
31.10.2021 г.

С цел улеснение и по-до-
бро обслужване Община Ви-
дин предоставя възможност на 
данъчно задължените лица да 
заплащат задълженията си по 
удобен за тях начин и време, 
включително с предоставената 
от Закона за местните данъци 
и такси отстъпка, като изберат 
един от следните варианти: 

- На касата в отдел 
„Местни данъци и такси“ в 
брой и чрез ПОС терминални 
устройства всеки работен ден, 
от 8.30 ч. до 17.00 ч.;

- По банков път по 
съответния код за вид плаща-
не (сметките и кодовете са на 
официалния сайт на Община 
Видин www.vidin.bg);

- Чрез виртуален ПОС 
терминал през сайта на Общи-
ната;

- На всяка една от ка-
сите на Изипей (EasyPay);

- В online офисите на 
„Български пощи“ ЕАД;

- В Кметствата на на-
селените места от общината 
за съответното населено мяс-
то.

Проверка на задълженията 
за местни данъци и такси може 
да се направи с ПИН, издаден 
от сектор „Местни данъци и 
такси“, в официалния сайт на 
Община Видин или с ПИК, из-
даден от НАП.

15% повече събрани и извозени 
твърди битови отпадъци в 
община Видин през 2020 г.

С 15% повече са събрани 
и извозени твърдите битови 
отпадъци в община Видин 
през 2020 г. Това стана ясно 
на редовно заседание на 
Общинския съвет на 29 яну-
ари, в отговор на питане от 
страна на общински съвет-
ници във връзка с натрупани 
задължения към РИОСВ - 
Монтана. Председателят на 
ОбС – Видин Генади Велков 
представи справка, напра-
вена от общинската админи-
страция, която показва, че 
през 2020 г. са изхвърлени 
22 432 т битови отпадъци. 
За сравнение с предходна-
та (2019) година събраното 
количество е поне с 15 % 
повече. Общинското звено 
„Чистота“ постига по-голяма 
ефективност със същата 
техника, без да заплаща за 
допълнителна. 

В справката е посоче-
но още, че през предишния 
мандат, в периода 2016-
2019 г. са натрупани задъл-
жения за над 3 693 400 лв., 
които не са заплатени. На 
12.08.2016 г. е съставен акт 
на кмета на община Видин, 
като е изготвен и погасите-

лен план за разсрочване на 
стари задължения (за пери-
ода 2011-2015 г.) в размер 
на 2 225 816 лв. главница 
и 617 857 лв. лихва, като 
е поет ангажимент тя да 
бъде заплатена в срок до 
31.03.2018 г. Поради непо-
гасяване на лихвата в указа-
ния срок, същата е разсро-
чена за 2019 г.

Припомняме, че в нача-
лото на годината бе създа-
дено  Общинско предприя-
тие „Чистота, озеленяване 
и благоустройство“. Преди 
броени дни бяха закупени 
специализирани машини с 
цел повишаване ефектив-
ността на работата, осигуря-
ването на по-добра жизнена 
среда и преобразяването на 
кварталите и всички населе-
ни места в общината. 

На заседанието бе гла-
сувано и предложение за 
безвъзмездно прехвърляне 
на техника и контейнери на 
предприятието по чистота за 
стопанисване и управление. 
Те бяха закупени след про-
ведена процедура по Закона 
за обществените поръчки за 
нуждите на Община Видин.

предходния мандат най-ви-
соката, постигана събира-
емост на местни данъци и 
такси е била 67%, а за ми-
налата година е била 83%. 
„Нека да се фокусираме 
върху съществените неща 
– върху това каква рабо-
та ще свършим за Видин“, 
апелира отново кметът. Той 
изрази надежда, че пред-
приетите мерки за повиша-
ване на събираемостта и за 
спиране на възможностите 
за злоупотреби, както и на-
трупаните чрез създаване-
то на новото предприятие 
„Чистота, озеленяване и 

благоустройство“ иконо-
мии и всички останали 
структурни реформи, ще 
доведат до повишаване на 
приходите. „Остана ни само 
да оправим документите на 
още един от сондажите в 
Сланотрън и ги пускаме на 
концесия – това ще стане 
през тази година. И също 
ще донесе приходи на Об-
щината“, категоричен беше 
Цветан Ценков. Той отбеля-
за, че така ще има повече 
средства за спорта, за орга-
низирането на фестивали и 
за всички други общински 
дейности. 
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на община Видин д-р Цве-
тан Ценков.

Пресконференцията се 
проведе непосредствено 
след края на работна сре-
ща, в която участие взеха 
председателите на всич-
ки общински структури 
на ГЕРБ в област Видин, 
както и кметове на общи-
ни, общински съветници и 
др. „Днес колегите приеха 
единодушно решението 
на Изпълнителната коми-
сия за областен координа-

тор на ГЕРБ във Видин да 
бъде утвърден г-н Алек-
сандър Матеев, който за-

едно с останалите колеги 
от общинските структури 
и с г-н Тошев, който ос-
тава част от областното 

ръководство, да поеме 
функциите на областен 
координатор и да продъл-

жи възходящата линия 
на развитие на ГЕРБ – 
Видин“, каза Цветомир 
Паунов.

Той даде висока 
оценка за свършената 
през годините работа 
от страна на досегаш-
ния областен координа-
тор. „През годините г-н 
Владимир Тошев беше 
човекът, който заедно с 
целия този екип, положи 
усилията за това ГЕРБ 

да бъде първа политиче-
ска сила в област Видин и 
резултатите от последните 

местни избори го показа-
ха – ГЕРБ спечели дори в 
общини, които традицион-
но бяха като електорален 

ГЕРБ с нов областен координатор във Видин
Александър Ма-

теев е роден на 
17.09.1975 г. в гр. 
Видин. Завършил е 
средно образование 
в СУ “Св. св. Кирил 
и Методий”- гр. Бре-
гово; висше - Худо-
жествена академия 
– гр. Клуж, Румъния; 
в момента е 5-и курс 
“Архитектура” във 
ВВУ “Любен Караве-
лов” – София. Семе-
ен, с едно дете.

Матеев е член на 
ПП ГЕРБ от 2007 г. На местните избори през 
2011 г. е кандидат за кмет на община Брего-
во, издигнат от ПП ГЕРБ. Бивш директор на 
Областна дирекция „Земеделие” - Видин. Алек-
сандър Матеев е имал частен бизнес, свързан 
със строителството и с вътрешен дизайн.

ГЕРБ започва номинации на кандидати 
за народни представители

ГЕРБ стартира кам-
панията по номинации 
на кандидати за народни 
представители във Видин-
ски регион. В листата на 
партията могат да бъдат 
номинирани както чле-
нове на ГЕРБ, то така и 
граждани, които не са пар-
тийно обвързани, съобщи 
областният координатор 
Александър Матеев. 

"Отворени сме за предложения и 
разчитаме на активността на граждани-
те, гражданските организации и непра-
вителствени сдружения. Търсим канди-
дати, които се ползват с доверието на 
хората, които са доказани професиона-
листи в своята област. Кандидати с ав-
торитет, с активна гражданска позиция, 
които ще работят в интерес на българ-

ските граждани и за доброто име и раз-
витие на страната ни", каза Матеев.

Предложенията за номинациите ще 
се приемат до 8 февруари. Те могат да 
се правят лично в офисите на ГЕРБ.

След приключването на процеса по 
номинациите ще бъде направен пре-
глед на всички предложения за народни 
представители.

вот на други политически 
партии, най-вече в лявото 
пространство. През годи-
ните г-н Тошев направи 
един много добър екип, 
като даде възможност 
на много хора да наме-
рят своята реализация 
в партията и със своите 
качества да станат кмето-
ве, общински съветници“, 
подчерта административ-
ният секретар на ГЕРБ.

Създаденият добър 
екип трябва да се над-
гражда, отбеляза Паунов. 
„Искам да бъда ясен и 
категоричен - понеже от 
страна на други полити-
чески субекти може да 
има опити за определе-
ни интерпретации: няма 
никакъв, нито политиче-
ски, нито личностен, нито 
партиен или какъвто и да 
е друг мотив за тази про-
мяна“, заяви той. И под-
черта, че няма абсолютно 
никакви проблеми нито 
в областната, нито в об-
щинските организации на 
ГЕРБ в област Видин.

Владимир Тошев бла-
годари на представите-
лите на медиите за про-
фесионалната и коректна 
съвместна работа. „Искам 
да благодаря на ръковод-
ството на Политическа 
партия ГЕРБ в лицето на 
Изпълнителната комисия 
и лично на г-н Борисов, 
като председател на пар-
тията, за пълното съдей-
ствие и отговорност към 
Видинска област и към 
С е в е р о з а п а -
да“, каза Вла-
димир Тошев. 
Той припомни 
в тази връзка 
твърдия анга-
жимент за из-
граждане на 
магистралата 
Видин – Бо-
тевград, чието 
строителство 
вече стартира 
и се очаква да 
приключи през 

с л е д в а щ и т е 
две години. То-
шев благодари 
и на колегите 
си от областна-
та организация 
на ГЕРБ.

По отношение на из-
бора на нов областен ко-
ординатор, той подкрепи 
думите на Паунов, като 
беше категоричен: „Няма 
драма, няма проблем – 
няма нещо, което да ми е 
оставило горчив привкус. 
Това е естествен процес 
на развитие на структури-
те, на развитие на органи-
зацията и се надявам, че с 
г-н Матеев ще продължим 
да работим заедно. Ще 
продължа да участвам в 
живота на партията – не 
само на изборите, но и 
след тях, стига да мога да 
бъда полезен“.

От своя страна Алек-

сандър Матеев сподели, 
че приема поста областен 
координатор на ГЕРБ – 
Видин без капка съмнение 
в изхода от предстоящите 
избори. „Това са избори, 
които Политическа партия 
ГЕРБ трябва да спечели, 
защото това е единствена-
та партия, която води Бъл-
гария по европейския път 
на развитие“, категоричен 
беше новият областен ко-
ординатор на ГЕРБ.

Мобилизацията на 
структурите на ГЕРБ в 
област Видин за предсто-
ящите избори е на много 
високо ниво, отбеляза по 
време на пресконферен-
цията административни-
ят секретар на партията. 

„Желанията и очакванията 
са в област Видин ГЕРБ 
да има два управленски 
мандата в следващото На-
родно събрание“, подчер-
та Цветомир Паунов.

Той съобщи, че всички, 
присъствали на работната 
среща, са отчели изклю-
чително доброто поли-
тическо и принципно съ-
трудничество между ГЕРБ 
и „Съюза на демократич-
ните сили“. В тази връзка 
Паунов изказа специални 
благодарности към кмета 
на община Видин Цветан 
Ценков и председателя на 
СДС – Видин Генади Вел-
ков. „С тях ние работим 
перфектно и това е един 

много успешен модел, 
който може да бъде при-
ложен не само на местно 
ниво, но и на национално“, 
отбеляза Паунов.

Председателят на СДС 
– Видин Генади Велков на 
свой ред изрази увере-
ност, че доброто сътрудни-
чество с ГЕРБ ще продъл-
жи и занапред. „Убеден 
съм, че на предстоящите 
избори ще се представим 
изключително добре – за 
мен най-важното е коали-
цията да бъде първа сила 
на предстоящите избори. 
Мисля, че това е напълно 
постижимо“, сподели Вел-
ков.

Кметът на община Ви-
дин д-р Цветан Ценков 

отбеляза, че Видин е при-
мер за цяла България за 
това за едно обединение 
на дясното в името на по-
доброто развитие. „Всяка 
една политическа партия, 
която управлява Бълга-
рия, трябва да си дава 
сметка, че предизвикател-
ството на новото време 
е в това страната ни да 
остане в правилния коло-
воз на евроатлантически-
те ценности. Надявам се 
предстоящите избори да 
бъдат успешни за Бъл-
гария“, каза д-р Ценков, 
като пожела успех на но-
вия областен координатор 
на ГЕРБ.



4

w от стр. 1

w от стр. 1

w от стр. 1

бр. 4 понеделник -  неделя  1 - 7 февруари 2021 г.

че в спешен порядък, още 
в началото на януари, ще 
разговаря с тяхната бол-
ница. Обади ми се преди 
няколко дни, за да ме ин-
формира, че към Видин 
пътуват два респиратора“, 
разказа видинският облас-
тен управител, като бла-
годари на германския си 
колега.

Станков отбеляза, че 
това доказва колко важно 
и ползотворно е парт-
ньорството между двете 
области. И подчерта, че 
не за пръв път област 
Ортенау оказва подкрепа 
на Видин – припомни, че 
преди време оттам дари-
ха пожарен автомобил за 
Чупрене, подпомогнаха с 
експертиза опазването на 
горите в Белоградчик, над 
200 видински младежи са 
се възползвали от 
възможностите за 
дуално обучение 
в Германия, а ви-
динският бизнес е 
установил успеш-
ни партньорства 
с фирми в област 
Ортенау.

Новата апарату-
ра ще подпомогне 
лечението на па-
циенти с дихател-
на недостатъчност, 
категорична беше 

директорката на МБАЛ 
„Света Петка“ д-р Ивета 
Найденова. „Апарату-

рата е ценна, защото е 
неинвазивна, няма да се 
прави интубиране на па-

циентите. Много е 
прецизна, с шест-
степенно подаване 
на кислород – до 
80 л може да се по-
даде на пациент, от 
новородени бебета 
до най-възраст-
ните пациенти в 
болницата“, посочи 
д-р Найденова. Тя 
допълни, че апарат 
веднага ще бъде 
разположен в отде-
лението по пулмо-

логия, където постъпват 
пациенти с белодробни 
проблеми. „Другият най-
вероятно в следващи-
те дни ще го вкараме 
в COVID структурата“, 
уточни директорката на 
видинската болница. 

Тя посочи, че благо-
дарение на настоящото 
дарение и на предходни 
такива, МБАЛ „Света Пет-
ка“ разполага с цялото 
необходимо оборудване 
за лечение на пациенти с 
коронавирус. „Благодаре-
ние на всички дарители, 
които се отзоваха на на-
шите призиви, сме снаб-
дени и с респиратори, 
ЕКГ-апарати, монитори – 
най-различна апаратура, 
както и с дезинфектанти“, 
каза д-р Найденова. Тя 
сподели, че, макар про-
блемът с недостатъчно-
то кадри да продължава 
да стои на дневен ред, 
в момента ситуацията в 
болницата е спокойна и 
включването на добро-

вайки партийната под-
редба в листите на раз-
лични партии успяват 
да влязат в състава на 
сегашния действащ об-
щински съвет. Главната 
им цел е постигането на 
реваншизъм именно сре-
щу мен като бивш рабо-
тодател. Те не са водени 
от здрав разум и в служ-
ба на обществото. Те са 
водени от омраза, която 
ги заслепява и води не-
минуемо до грешни и 
неправилни решения, а 
понякога и до липсата на 
такива.

Над 60% от общия 
брой решения на Об-
щински съвет Ново село 
са върнати или оспорени 
от Областен управител 
за законосъобразност 
или липса на компетент-
ност. Пореден пример за 
непознаването на нор-
мативната уредба в Бъл-
гария и неумелото ръко-
водене на заседанията 
на сегашния Председа-
тел на ОбС се изразява 
в неприемането на пред-
ложението от групата об-
щински съветници, които 
поискаха оставката му. 
Като главна причина за 
това те сочат техническа 
грешка в част от цити-
раните членове от ЗМС-
МА. Главната причина е 
по-скоро страх от невъз-
можността му да бъде 
преизбран. 

Съдебната практи-
ка сочи, че техническа 
грешка в правното ос-
нование или липсата на 
подобно, за което може 
да се направи извод от 
изложения текст в проек-
торешението не води до 
незаконосъобразност. С 
тези си свои действия за 
пореден път се доказаха 
твърденията, които бяха 
изложени в искането за 
оставката на Председа-
теля, а те са именно:

1. Грубото погазва-
не и непознаване на ус-
тановената нормативна 
уредба в ЗМСМА, АПК и 
други основни, които са 
необходими за вземане-
то на решения.

2. Незачитането 
на институции, които 

упражняват контрол за 
законосъобразност на 
вече взетите решения.

3. Неспазването 
на работното време ус-
тановено в Кодекса на 
труда, а именно 8-часов 
работен ден.

4. С ъ з д а в а н е т о 
на грешно впечатление 
сред обществото на Об-
щина Ново село, чрез 
лъжливи и манипулатив-
ни интервюта в медиите.

5. Липсата на 
адекватно поведение, 
което да е присъщо на 
лице изпълняващо пред-
ставителни функции на 
ОбС-Ново село.

6. Трябва да се 
има предвид, че възна-
граждението и осигуров-
ките на Председателя по 
трудовия му договор се 
заплащат с обществени 
средства и следва да се 
избере лице, което да 
оправдае полученото от 
него възнаграждение.

Именно от всички 
действия до момента, 
водени от неопитност и 
лични мотиви Община 
Ново село е блокирана. 
Същата не може да ус-
вои средства предоста-
вени и от Държавата за 
ремонт и рехабилитация 
на пътната мрежа, учас-
тие по нови проекти за-
ради негласувани капи-
талови разходи. Биват 
върнати хиляди левове, 
които следва да бъдат 
оползотворени за по-до-
бър начин на живот на 
хората живеещи на тери-
торията на община Ново 
село. 

С този си модел на 
работа през останалите 
3 години от мандата на 
Общинския съвет е пове-
че от видно, че няма как 
да се работи за благото 
на населението.

Реваншизъм е присъ-
дата, която се цели и за 
която ще платят всички 
жители без вина.

георги Стоенелов, 
кмет на община 

ново село

Бележка на „НИЕ“
Публикуваме по-

зицията на кмета на 
община Ново село Сто-
енелов без редакторска 

намеса

бяха приети с пълно мно-
зинство. 

Общинският съвет 
прие Наредба за базис-
ни цени за отдаване под 
наем на недвижими имо-
ти-общинска собстве-
ност. Съветниците отме-
ниха друга една наредба 
– Наредба 18 за овла-
дяване популацията на 
бездомните кучета на те-
риторията на община Ру-
жинци. Причината е, че 
документът е приет през 
2012 година, а оттогава 
са настъпили значителни 
промени в законодател-
ството.

На заседанието бе 
взето решение за пре-
доставяне на безлихвен 
заем от сметката за чуж-

ди средства, във връзка с 
разплащане по различни 
европрограми през 2021 
г. Общинските съветници 
също така дадоха съгла-
сие Община Ружинци да 
осигури съфинансиране 
в размер на 1560 лв. на 
„МИГ – Западна стара 
планина – Копрен – Ми-
джур – Чипровци, Чу-

прене, Георги Дамяново 
– Ружинци“ във връзка с 
проект „Съхраняване и 
популяризиране на мест-
ни традиции и обичаи“.

Приети бяха и отчетът 
за дейността на мест-
ната комисия за борба 
с противообществените 
прояви на малолетни и 
непълнолетни за 2020 

г. и годишният отчет за 
2020 г. за изпълнение на 
Програмата за управле-
ние на кмета на община 
Ружинци за мандата.

Общинските съвет-
ници актуализираха бю-
джета на Общината за 
2020 г. с направените да-
рения за периода 01.01. 
– 31.12. 2020 г. в размер 
на над 20 000 лв. Члено-
вете на местния парла-
мент приеха и решение, 
съгласно което средства 
от отчисленията, които 
Общината внася в РИ-
ОСВ – Монтана по реда 
на чл. 60 и чл. 64 от За-
кона за управление на 
отпадъците, ще бъдат 
използвани за почиства-
не на речните корита от 
отпадъци.

Видинската болница получи два респиратора

В Ружинци осигуриха средства за почистване 
на речните корита от отпадъци

Крахът на една Община….

волци не е толкова на-
ложително, както е било 
през ноември и декември 
2020 г. 

На 29 януари приклю-
чи пореден етап на вак-
синирането на служители 
на болницата. „До вче-
ра (28 януари – Бел. на 
„НИЕ“) бяха направени 
176 ваксинации, 96 със 

завършена втора вакси-
на. Надяваме да продъл-
жим – имаме уверение 
от директора на РЗИ д-р 
Владински, че ще по-
лучим нови дози, за да 
могат повече хора да се 
ваксинират“, обясни ди-
ректорката на видинската 
болница.
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казвам, че е добър, имам 
предвид, че всички гласу-
вания, които са били ва-
жни за общината, въпреки 
различията, които имаме, 
с малки изключения са гла-
сувани от всички общин-
ски съветници – има два-
ма-трима, които гласуват 
на инат, но това е по-скоро 
на база лично отношения. 
Иначе сериозните партии 
се представят достойно и 
е хубаво, че представите-
лите им мислят и милеят 
за община Видин.

„НИЕ“: Справят ли 
се кметът на община 
Видин и екипът му с из-
пълнението на предиз-
борните ангажименти?

генади велков: Това, 
което го обещаха, стъпка 
по стъпка го изпълняват. 
Като започнем от почист-
ването на града, което за 
пръв път се случва толко-
ва добре. Когато прегле-
дах отчетите за миналата 
година за изхвърлените 
отпадъци, Община Видин 
е извозила 31 тона, което 
е с 5-6 тона повече в срав-
нение с предишни години 
и показва, че сега се по-
чиства много по-добре. 

Аз съм доволен от 
няколко неща. На първо 
място, че успяхме да съз-
дадем свое звено за озе-
леняване, от което само 
за миналата година Общи-
ната спести около 600 000 
лв., което никак не е мал-
ко. Сега, със създаването 
на Общинското предприя-
тие „Чистота, озеленяване 
и благоустройство“, се на-
дявам да имаме икономия 
от допълнително около 
500 000 лв. Това ще даде 
възможност тези пари да 
се насочат за други необ-
ходими неща. 

Едно от обещанията на 
кмета д-р Цветан Ценков – 
почистването на „Шарам-
поя“, също се изпълнява. 
Въпреки че този обект е 
държавна собственост, 
бяха постигнати необхо-
димите споразумения с 
Регионалния исторически 

музей и започна работа. 
Беше поставена и 

зимна пързалка – още 
едно изпълнено обеща-
ние, като за нея до Нова 
година беше платено от 
предоставено дарение. 
И съм изумен, че срещу 
ледената пързалка има 
жалба, която е от някои 
от общинските съветници. 
Има хора, които активно 
се опитват да пречат, но 
това е предимно на лична 
основа. Надявам се да не 
продължава и занапред 
така.

Въпреки пандемия-
та, служителите от Отдел 
“Местни данъци и такси“ 
успяха да постигнат по-

висока събираемост, при 
това въпреки че фирмите 
бяха освободени от запла-
щане на тротоарно право 
и наем към Общината и 
беше удължен срокът за 
заплащане с отстъпка на 
данъците и таксите.

„НИЕ“: Предстои да 
се обсъжда проектът 
на бюджет на Община 
Видин за 2021 година. 
Сравнявайки го с бю-
джета за 2020 година 
какви основни прилики 
и разлики бихте откро-
или?

генади велков: По за-
кон трябва до 15 февруа-
ри да се внесе бюджетът 
в Общинския съвет и след 
това да бъде разгледан – 
срокът тази година беше 
удължен заради панде-
мията, обикновено е до 1 
февруари. 

Хубавото на новия бю-
джет е, че ще имаме доста 
повече пари. Освен че по-
лучихме с Постановление 
на Министерски съвет 2 

750 000 лв., които ще оти-
дат за асфалтиране на 
улици и паркинги във Ви-
дин, отделно за пръв път 
от много дълго време ще 
имаме и около 2 млн. лв. 
за капиталови разходи, с 
които  ще се ремонтират 
общински сгради, улици в 
град Дунавци и селата на 
община Видин и т.н. – от 
цитираната от мен сума 
около 1 400 000 лв. полу-
чаваме от държавата като 
целева субсидия, тук има 
200 000 лв. увеличение в 
сравнение с предоставя-
ното предни години, а ос-
вен това около 500 000 лв. 
собствени приходи на Об-
щината също ще отидат за 

капиталови разходи. 
Като към тези над 2 

милиона лева прибавим 
парите, отпуснати с По-
становлението на Минис-
терски съвет, се формират 
общо почти 5 млн. лв., 
които през 2021 година 
ще бъдат вложени в град 
Видин и останалите насе-
лени места в общината. 
Откакто аз съм общински 
съветник подобно нещо не 
се е случвало. 

Когато правихме пред-
варителните обходи със 
специалистите от Отдел 
„Териториално и селищ-
но устройство“, със се-
кретаря на Общината, 
със заместник-кметовете 
имах възможност да по-
сетя квартали на Видин, 
където по една или дру-
га причина не съм имал 
повод отдавна да ходя и 
ми направи впечатление 
тежкото състояние на път-
ната инфраструктура. Има 
улици, които никога не са 
били асфалтирани, въпре-

ки че сградите в района са 
построени още през 80-те 
години на миналия век. 
Има улици в окаяно състо-
яние и най-парадоксално-
то е, че в най-населените 
квартали като „Кумбаир“ и 
„Акджамия“ улиците са в 
най-лошо състояние. 

Ще се опитаме да на-
правим максималното с 
тези пари. Но е добре чи-
тателите на вестник „НИЕ“ 
да знаят, че когато се оп-
ределя кои улици да се на-
правят, един от принципи-
те е къде най-голям брой 
хора ще се възползват от 
подобрената инфраструк-
тура, както и къде отдавна 
нищо не е правено. Обръ-
ща се специално внимание 
и на районите около дет-
ски градини. Изготвените 
след направените обходи 
количествено-стойностни 
сметки бяха за почти два 
пъти повече пари от тези, 
с които ще разполагаме, 
така че трябваше някои 
обекти засега да останат 
за по-късен етап. Убеден 
съм обаче, че максимално 
разумно и ефективно ще 
бъдат вложени парите. 

Убеден съм също така, 
че бюджетът ще бъде ре-
ален, изпълним – какъвто 
беше и Бюджет 2020. Мно-
го се радвам, че за пръв 
път имаме и приблизител-
но 5 млн. лв. за повише-
ние на заплатите на адми-
нистрацията, на кметовете 
и кметските наместници – 
това са пари, които полу-
чаваме от държавата. 

„НИЕ“: Обичайно пре-
ди избори Общинският 
съвет става една от 
арените на предизбор-
ната кампания.

генади велков: Наис-
тина винаги преди избори 
колегите стават доста по-
напористи. Предстоящите 
избори ще бъдат трудни, 
защото ще се проведат в 
една изключително теж-
ка ситуация на пандемия. 
Явно е, че при настоящата 
ситуация няма как да се 
организират обичайните 
концерти, митинги, голе-
ми събрания. Така че ще 

се засили влиянието на 
отделните хора и на това 
доколко конкретните кан-
дидати имат възможност 
да привлекат подкрепа за 
себе си. 

„НИЕ“: Говорейки за 
предстоящите избори, 
няма как да не Ви по-
моля за коментар, в ка-
чеството Ви вече не на 
председател на Общин-
ския съвет, а на предсе-
дател на  СДС – Видин, 
относно събитията, 
случили се в дясното 
политическо простран-
ство на местно ниво – 
визирам избирането на 
нов областен координа-
тор на ГЕРБ. Как ще се 
отрази това на склю-
ченото споразумение 
между СДС и ГЕРБ? 

генади велков: Няма 
да повлияе, защото ще 
бъде подписано и споразу-
мение на национално ниво 
за общо явяване на де-
сните партии СДС и ГЕРБ. 
Мисля, че това е разумно 
– под тази формула се яв-
ихме и на европейските 
избори миналата година 
и така има представител 
на СДС в Европарламен-
та. Така че за мен този 
формат е печелившият. 
Възможно е да се присъе-
динят и някои други десни 
партии, но предстои да ви-
дим. 

Убеден съм, че ще про-
дължим да работим добре 
с ГЕРБ във Видин, както 
беше и досега – с г-н Вла-
димир Тошев имахме мно-
го добро сътрудничество, 
вярвам, че и с новия об-
ластен координатор на 
ГЕРБ г-н Матеев ще про-
дължим да работим така 
добре.

Аз съм свикнал да обе-
динявам хора и партии 
– показахме това и на из-
миналите няколко местни 
избори. Сигурен съм, че 
и за предстоящите парла-
ментарни избори ще съ-
умеем да обединим около 
ГЕРБ и СДС още много 
хора и организации. 

„НИЕ“: Ако двете 
партии се явите с обща 
листа, ставало ли е 
вече въпрос за конкрет-
ни имена на кандидати 
или за разпределяне на 
местата в нея? 

генади велков: Все 
още не са обсъждани 
конкретни имена. На този 
етап се знае, че СДС ще 
има между едно и три 
места в листата. Колкото 
и да са те, ще предложим 
хора, които притежават 
необходимите качества и 
ще успеят да мобилизират 
избирателите на СДС в об-
ласт Видин.

„НИЕ“: Какви са лич-
но Вашите очаквания за 
изхода от изборите за 
Народно събрание, кои-
то ще се проведат на 4 
април? 

генади велков: Абсо-
лютно съм сигурен, че ко-
алицията ГЕРБ – СДС ще 
спечели изборите – както 
на национално, така и на 
местно ниво. Как ще се 
разпределят мандатите 
на видинския многоманда-
тен избирателен район е 
трудно да се прогнозира, 
защото понякога това за-
виси от разпределението 
на т.нар. остатъци. Но цел-
та, за която ще работим, е 
ГЕРБ – СДС да получи два 
мандата. 

разговора води 
мариЯ Савова

Генади Велков, председател на ОбС – Видин и на СДС – Видин: 

Коалицията ГЕРБ – СДС ще спечели изборите – и на национално, и на местно ниво

Премахнаха опасни дървета в двора на детска градина във Видин 
Започнала е и кампания за изрязване на клони в населените места в общината

Работници от ОП „Чис-
тота, озеленяване и бла-
гоустройство“ са премах-
нали опасни дървета в 
двора на детска градина. 
Това е станало след полу-
чен сигнал от директорка-
та на филиал „Вида“ към 
ДГ „Синчец“ Мая Георгие-
ва, съобщиха от Община 
Видин.  На 27 януари ра-
ботниците са отстранили 
едно паднало дърво и из-
рязали друго, пострадало 
сериозно при последния 
снеговалеж. По-късно е 
премахнат и паднал клон 

в двора на Детска гради-
на „Синчец“, обясниха от 
Общината.

Директорът на ОП 
„Чистота, озеленяване и 
благоустройство“ (до кон-
курс) Емилиян Евтимов 
е уверил, че екипите на 
предприятието реагират 
своевременно на всеки 
получен сигнал от страна 
на граждани или инсти-
туции. На свой ред Мая 
Георгиева е благодарила 
за бързата и навременна 
намеса на Община Видин 
и споделила, че така се 

осигуряват необходимите 
условия възпитаниците 
на детското заведение 
безопасно да играят на-
вън.

Техниката, с която ОП 
„Чистота, озеленяване 
и благоустройство“ вече 
разполага, дава възмож-
ност да се извършват 
дейности, каквито досега 
не са правени. Пример за 
това е започналата кам-
пания по селата, където 
с помощта на закупената 
нова автовишка в момен-
та се изрязват ниско над-

висналите клони на дър-
вета по улиците. Целта на 
повдигането на короните 
е новата едрогабаритна 
общинска техника за по-
чистване да може спокой-
но да влиза навсякъде, 
както и да се намали рис-
кът от бъдещи проблеми 
и щети от счупени клони. 
Вече се е работило в се-
лата Капитановци и По-
крайна, като предстои по 
график да се мине през 
всичките 33 населени 
места в общината, уточ-
ниха от Общината.
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Проектобюджетът на Монтана за 2021 година 
достигна рекордните 59 млн. лева

Отворени са офертите за надзор при строителството 
на участъци от направлението Видин – Ботевград

Обществената поръчка е за участъка от Ружинци до обходния път на Монтана 
Отворени са офер-

тите на кандидатите за 
изпълнител на строи-
телния надзор при из-
граждането на 41 км от 
направлението Видин 
– Ботевград в участъка 
от Ружинци до обходния 
път на Монтана, съоб-
щиха от Агенция "Пътна 
инфраструктура".

Обществената поръч-
ка за избор на изпълни-
тел на строителен над-
зор е разделена на три 
обособени позиции.

В обособена позиция 
1 е изборът на изпълни-
тел на строителния над-
зор при изграждането на 
участъка – път I-1 „Ру-
жинци – п.в. Белотинци“, 

с дължина 15,391 км. 
Отворени са офертите 
на: ДЗЗД „ТРАФИК ХОЛ-
ДИНГ ВАРНА“, с учас-
тници: „Трафик холдинг“ 
ЕООД и „ДеНиДи“ ЕООД; 
„Пътинвест-инженеринг“ 
АД; ДЗЗД „ПРОКОН-
СУЛТ РУЖИНЦИ“, в кое-
то участват: „Интерпро-
консулт“ ЕООД, „Рутекс“ 
ООД и „Инко Естудио 
Технико“ ЕООД; Обеди-
нение „УАЙ-ТИ-АЙСИ“, в 
което влизат: „Ипсилон 
консулт“ ЕООД, „Тест 
консултинг“ ООД и АЙСИ 
КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛ-
ТЕХНИКЕР ГсмбХ. 

В обособена пози-
ция 2 е Участък 4 от п. 
в. „Белотинци“ до п. в. 

„Винище“, с дължина 12 
км. Отворени са предло-
женията на: ДЗЗД „ТРА-
ФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“, 
с участници: „Трафик 
холдинг“ ЕООД и „Де-
НиДи“ ЕООД; ДЗЗД „БВ 
Консулт”, в което са: 
„СТРОЛ-1000“ АД, „ТРИ 
- ЕС“ ЕООД, „ЕКСПЕРТ 
ДИСИЖЪНС“ ООД и 
„КОНСУЛТ ИНЖЕНЕ-
РИНГС“ ЕООД; „Пътин-
вест-инженеринг“ АД; 
Обединение „Консулт 
Белотинци-Винище“, в 
което участват: „Път-
консулт 2000“ ЕООД и 
„Ен Ар консулт“ ЕООД; 
ДЗЗД „КОНСУЛТАНТИ 
МОНТАНА“, с участни-
ци: „ПИ ЕС КОНСУЛТ“ 

ООД и „ИНФРАМ“ АД; 
ДЗЗД „Трансконсулт 
Група-БГ“, в което са: 
„Трансконсулт-БГ“ ООД 
и „Трансконсулт - Гру-
па“ ЕАД; „Пътища 21 - Е 
59“ ДЗЗД, с участници: 
„Пловдивинвест“ АД, „Т 
7 консулт“ ЕООД и „АЕ 
Дозоринг“ ООД.

В обособена позиция 
3 е изборът на изпълни-
тел на строителния над-
зор при изграждането 
на участъка - п. в. „Ви-
нище“ до обходния път 
на Монтана, с дължина 
13, 673 км. Отворени са 
офертите на: ДЗЗД „ТРА-
ФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“, 
с участници: „Трафик 
холдинг“ ЕООД и „ДеНи-

Ди“ ЕООД; „Пътнивест-
инженеринг“ АД; ДЗЗД 
„Монтана СН“, в което 
са: „Трансконсулт-БГ“ 
ООД, „Трансконсулт - 
Група“ ЕАД и „Гама сър-
висиз“ ЕООД; „Пътища 
21 - Е 59“ ДЗЗД, с учас-
тници: „Пловдивинвест“ 
АД, „Т 7 консулт“ ЕООД 
и „АЕ Дозоринг“ ООД; 
Обединение „Консулт 
Винище – Монтана“, в 
което участват: „Пъткон-
султ 2000“ ЕООД, „Ен Ар 
Консулт“ ЕООД и „Урбан 
инженеринг“ ООД.

От Пътната агенция 
подчертават, че направ-
лението Видин - Бо-
тевград е приоритетен 
проект в инвестицион-

ната програма на АПИ 
и МРРБ, тъй като с ця-
лостното хомогенизира-
не и модернизация на 
трасето от „Дунав мост 
II“ ще се осигури бърза 
и удобна връзка между 
автомагистралите „Хе-
мус”, „Тракия” и „Стру-
ма”. С изпълнението 
на проекта транзитният 
трафик ще бъде изведен 
от населените места, с 
което ще се повиши без-
опасността на движение 
и ще се ограничи вред-
ното въздействие на 
шума и замърсяването 
на околната среда от ин-
тензивния тежкотоварен 
трафик.

Кметът на община 
Монтана Златко Живков 
представи на публично 
обсъждане, проведено 
на 27 януари, основните 
параметри на проекто-
бюджета на Общината 
за 2021 година. Плани-
раните приходи и разхо-
ди в него са в размер на 
близо 59 милиона лева, 
което е със 7,6 милиона 
лева повече отколкото за 
миналата година. Това е 
най-високата бюджетна 
рамка на Монтана до-
сега и е третата с нара-
стване от над 7 милиона 
за година – с такова уве-
личение са планирани 
бюджетите през 2020 и 
2018 година. „Изпълне-
нието на Бюджет 2021 ще 
бъде предизвикателство 
в този труден за прогно-

зиране период, в 
който трябва да 
преодолеем раз-
пространението 
на COVID - 19 и 
п о с л ед с т в и я т а 
за всички“, заяви 
Живков.

Инвестициите 
за този период 
ще бъдат от раз-
лични източници 
– местни, дър-
жавни, европей-
ски и са на обща 
стойност 19 ми-
лиона лева. Най-
големият ин-
ф р а с т ру к т ур е н 
проект ще бъде 
реконструкцията 
на площад „Же-
равица“, за кой-
то с Постановление на 
Министерски съвет бяха 

отпуснати 5 милиона 
лева в края на миналата 
година.  

Допълнително по 
оперативни програми 
на Европейския съюз 

О б щ и н а т а 
ще работи по 
21 проекта 
на стойност 
11,3 милиона 
лева. Сред го-
лемите инвес-
тиции, които 
са планирани 
по европейски 
проекти, са 
реставрация-
та на знакова-
та за Монта-
на сценична 
зала на чита-
лище „Разум“, 
и з г р а ж д а н е 
на младежки 
център и из-
п ъ л н е н и е т о 
на необходи-
мите мерки за 

подобряване на качест-
вото на атмосферния 

въздух.
Важен приоритет ос-

тава възстановяването 
и развитието на инфра-
структурата в селата. 
През миналата година 
в 23-те села на община 
Монтана са инвестирани 
1,5 милиона лева. Оч-
акванията са през 2021 
година средствата да 
бъдат увеличени.

През тази година в 
бюджета са планирани 
повече средства за сти-
пендии на талантливи 
деца, студенти по ме-
дицина и педагогика, за 
пенсионери, за клубове 
на хора в неравностойно 
положение, за новороде-
ни, за млади семейства,  
за предприемачи и за 
местни инициативи.

Областният управител Момчил Станков насрочи консултации за определяне 
състава на РИК – Видин за произвеждане на избори за народни представители

На основание чл. 60, 
ал. 1 от Изборния кодекс, 
във връзка с Указ № 9 
от 14.01.2021 г. на Пре-
зидента на Република 
България за насрочване 
на избори за Народно 
събрание на Република 
България  (обн. в ДВ  бр. 
5 от 19 януари 2021г.), 
на 4 февруари 2021 г. 
от 11.00 часа в Конфе-
рентния център на Об-
ластна администрация 
– Видин, ул. “Дунавска“ 
№6, гр. Видин, ще се 
проведат консултации 
за определяне на състав 
на Районна избирателна 
комисия – Видин за про-
извеждане на избори за 

народни представители 
на 4 април 2021г.

Съгласно чл.60, ал.1 
и ал.2 от Изборния ко-
декс консултациите са 
публични, като освен 
парламентарно предста-
вените в 44-тото Народ-
но събрание на Репу-
блика България партии 
и коалиции и партиите и 
коалициите, които имат 
избрани с техните канди-
датски листи членове на 
Европейския парламент, 
но не са парламентарно 
представени, в консул-
тациите може да участ-
ват и други партии и ко-
алиции.

Партиите и коалиции-

те, които ще участват в 
консултациите, следва 
да представят необходи-
мите документи съглас-
но чл. 60, ал. 3 и ал. 4 
от Изборния кодекс и 
т.3 от решение №1966-
НС/28.01.2021г. на ЦИК:

1. Писмено предло-
жение за състав на ра-
йонната избирателна 
комисия, което съдържа 
имената на предложени-
те лица, единен граждан-
ски номер, длъжност в 
комисията, образование, 
специалност и партията 
или коалицията, която ги 
предлага;

2. Заверено от парти-
ята копие на удостовере-

ние за актуално правно 
състояние на партията, 
издадено не по-рано 
от 19.01.2021г./датата 
на насрочване на избо-
рите/, или заверено от 
представителя на коали-
цията копие от решение 
за образуване на коали-
цията, с което се удосто-
верява пълномощията на 
лицата, представляващи 
съответната партия или 
коалиция;

3. Пълномощно от 
лицата, представляващи 
съответната партия или 
коалицията, в случаите, 
когато в консултациите 
участват упълномощени 
лица;

4. Към предложение-
то по т.1 се прилага:

4.1 Списък на резерв-
ни членове на партиите 
и коалициите, които да 
заместят предложените 
от тях лица в случаите 
по чл. 51, ал. 2 от ИК или 
когато член на комисията 
не участва в заседания-
та й повече от 10 дни;

4.2 Копие от дипло-
ма за завършено висше 
образование за всяко 
предложено лице или 
оригинал на уверение за 
завършено висше обра-
зование от съответното 
висше учебно заведе-
ние /в случай че все още 
няма издадена дипло-

ма/;
4.3  Декларация за 

съгласие от всяко лице 
да бъде предложено 
за член на РИК и че от-
говаря на изисквания-
та на Изборния кодекс 
(Приложение № 23-НС 
(по чл. 60, ал. 3, т. 1, 
чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 
и чл. 3, ал. 3 от ИК) от 
Решение на ЦИК №1954-
НС/26.01.2021г.).

Консултациите ще се 
проведат при стриктно 
спазване на действащи-
те противоепидемични 
мерки за COVID-19 и 
указанията за провежда-
не на мероприятия в за-
крити помещения. 



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.
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общински драматичен театър - видин
дарителска кампания 

Дари средства за над-
пис на емлбематичната 

сграда на театъра
дарителска сметка:
Получател: Община 

Видин
Банка ДСК – Видин 

BIC: STSABGSF
IBAN: BG03STSA93008400046000
Код за пращане: 445100 – за страната
                              445200 – за чужбина
Основание: Дарение за Общински драматичен 

театър

издател: “ние Савова” еоод

продава 

имоТи

продавам етаж от 

къща 100 кв. м, дворно 

място 160 кв. м, със са-

мостоятелен вход, в иде-

ален център, в близост до 

Черквата и МОЛ-а, цена 

69 000 лв.; тел.: 0898 633 

302

продавам гарсониери 

в ж.к. „Панония“, ет. 4, об-

заведена, и до „Куклите“, 

ет. 7; тел.: 094/ 600 399, 

0887 381 855

продавам самосто-

ятелна къща в идеален 

център, след основен ре-

монт, с прилежащо двор-

но място 250 кв. м (озеле-

нено); тел.: 0878 864 985, 

0899 864 954

продавам тухлен 

апартамент на ул. „Ле-

нин“ във Видин, 102 кв. м, 

с четири тераси, таванска 

- 18 кв. м, цена 50 000 лв.; 

тел.: 0882 096 555

продавам двустаен 

тухлен апартамент в ж.к. 

„Г. Бенковски“, ет. 1, до 

крепостта „Баба Вида“, 

обзаведен, ПВЦ догра-

ма, ламинат, цена 43 000; 

тел.: 0898 633 302

продавам двустаен 

тухлен апартамент, с раз-

ширена кухня, ет. 2 в “Се-

лището”, цена 12 000 лв.; 

тел.: 0879 589 266

продавам във Ви-

дин къщи и апартаменти 

и парцели в Западна и 

Южна промишлена зона; 

тел.: 0888 622 789

продавам тристаен 

панелен апартамент в 

ж.к. „Панония“, ет. 7; тел.: 

0878 864 985, 0899 864 

954

продавам магазин, 70 

кв. м, цена 46 500 лв., в 

широк център; тел.: 094/ 

600 399, 0887 381 855

продавам масивна 

едноетажна къща, с жи-

лищна площ около 75 кв. 

м, находяща се в цен-

тралната част на гр. Ви-

дин, с дворно място 375 

кв. м; тел.: 0877 151 848, 

0876 808 296

продавам двор-

но място 480 кв. м в кв. 

„Акджамия“, на главна 

улица, с проект за строеж 

на къща, цена 22 000 лв.; 

тел.: 0898 633 302

продавам /Заменям 

парцел, 521 кв. м, ж.к. 

“Крум Бъчваров”, без по-

средник; тел.: 0876 099 

585

продавам изгодно го-

ляма тухлена гарсониера 

в ж.к. “Химик”, 50 кв. м; 

тел.: 0888 259 935

продавам дворно 

място 1200 кв. м, със ста-

ра къща и кладенец, в гр. 

Дунавци; тел.: 0888 629 

601

продавам двустаен 

панелен апартамент в 

ж.к. „Химик“, след осно-

вен ремонт; тел.: 0878 

864 985, 0899 864 954

продавам тристайни 

апартаменти в идеален 

център, с гараж, цена 56 

000 лв., в кв. „Калето“, ет. 

4, до Градската градина; 

тел.: 094/ 600 399, 0887 

381 855

продавам двуста-

ен тухлен апартамент в 

ж.к. „Химик“, 61 кв. м, ет. 

2, цена 38 000 лв.; тел.: 

0898 633 302

продавам къща и кух-

ня на 6 км от Видин, сани-

рани, с 2 дка, оградени с 

високи 1,80 м стени, цена 

70 000 лв.; тел.: 0882 096 

555

продавам двустайни 

тухлени апартаменти  в 

новата част на ж.к. „Ге-

орги Бенковски“, ет. 3 и 

до Музея, ет. 4; тел.: 094/ 

600 399,0887 381 855

продавам панелна 

гарсониера в ж.к. „Хи-

мик“, ет. 1, ремонтирана 

и обзаведена; тел.: 0878 

864 985, 0899 864 954

продавам две къщи в 

един двор, за ремонт, в с. 

Покрайна, дворно място 

1030 кв. м, център, цена 

18 000 лв.; тел.: 0898 633 

302

продавам земедел-

ска земя в землището на 

село Раброво, 7.5 дка, 

трета категория, обработ-

ваема, цена 1000 лева; 

тел.: 0897 942 438

продавам дворно 

място в село Покрайна, 

900 кв. м; тел.: 0893 269 

304 

продавам двустаен 

тухлен апартамент, с га-

раж, в идеален център 

и тристаен тухлен, ет. 

1 (висок), до площада; 

тел.: 0878 864 985, 0899 

864 954

продавам 65 дка земя 

в регулация в град Брего-

во, област Видин; тел.: 

0899 133 788

продавам тристайни 

панелни апартаменти в 

ж.к. „Васил Левски“, ет. 

7-и, в ж.к. „Плиска“, ет. 5, 

ремонтиран и обзаведен; 

тел.: 094/ 600 399, 0887 

381 855

продавам тристаен 

апартамент, с гараж, в 

ж.к. „Христо Ботев“, ет. 3; 

тел.: 0878 864 985, 0899 

864 954

купува имоТи 

купувам обработва-

ема земеделска земя и 

дялове от ниви в общи-

на Видин, Брегово, Ново 

село, Грамада, Кула, Ди-

мово, Макреш, Ружин-

ци, Бойница. Помощ при 

изготвяне на документи. 

Безплатни правни съве-

ти. Заплащане веднага; 

тел.: 0878 864 985, 0899 

864 954

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 офи-

си 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, гарсони-

ера или двустаен; тел.: 

0899 484 805

разни продажБи 

продавам дърводел-

ски машини – банциг, аб-

рихт и дърводелски инвен-

тар; тел.: 0882 096 555

продавам /Заменям 

немска перална машина, 

цена 520 лв.; тел.: 0886 

109 417

продавам банциг и 

борапарат; тел.: 0884 850 

159

разни купува

изкупувам книги и 

стари предмети; тел.: 

0883 201 013

изкупувам народни 

носии, всякакви; тел.: 

0878 241 027

раБоТа

Търся продавач на 

вестници; тел.: 0879 168 

048

уСлуги

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

купува авТомоБили, 

ЧаСТи

купувам мотори - 

„Симсон“, „МЗ“ и други; 

тел.: 0883 201 013
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„Светът е за двама“
Орлин Горанов, Еделина Кънева и 
Симфониета – Видин с лиричен 

концерт за празника на любовта

Обичаят „Къпачи“

“Пеперудите са свободни“
Видинският общински драматичен театър отново представя постановката на 3 февруари 

На 9-и февруари, 
вторник, от 19:00 ч. Сим-
фониета – Видин кани 
всички жители и гости 
на града в Спортна зала 
„Фестивална“ на кон-
церта „Светът е за два-
ма“. Специални гости са 
звездите Орлин Горанов 
и Еделина Кънева.

По случай празника 
на любовта – Св. Ва-
лентин, от Симфониета 
– Видин са подготвили 
тематична програма. 
Публиката ще може да 
чуе Ленард Бърнстейн 
– избрано от мюзикъла 
West Side Story, ария на 
Тони, ария на Мария; 
Ф. Лоу – ария на Фре-
ди, ария на Илайза – из 
„Моята прекрасна лей-
ди“; Андрю Лойд Уебър 
– ария на Кристин из 
„Фантомът на операта“; 
Лерой Андерсон – сю-
ита, както и популярни 
песни от репертоара на 
Орлин Горанов.

 Еделина Кънева 
е родена в София и 
е възпитаник на ДМА 
"П.Владигеров". От 1996 

година е солистка в НМТ 
"Ст. Македонски". От 
2012 г. е преподавател 
в НМУ „Л. Пипков“, спе-
циалност „Поп и джаз 
пеене”. Гастролирала е 
с успех в Япония, Герма-
ния, Франция, Испания, 
Израел и други. От 2000 
до 2010 година е постоя-
нен гост-солист на Teatro 
Lirico D’ Europa и Mozart 
Festival Opera в САЩ. 
Примата е заставала и 
преди на една сцена с 
оркестъра на Симфони-
ета – Видин, а изпълне-
нията й с Орлин Гора-
нов са сред любимите 
на публиката в цялата 
страна.

Билети за концерта 
„Светът е за двама“ мо-
гат да се закупят пред-
варително в МОЛ - Ви-
дин или Симфониета 
Видин – ул. „Градинска“ 
№4, или на място преди 
концерта. Събитието се 
провежда при капацитет 
от 30% и строго спазва-
не на противоепидемич-
ните мерки. 

Постановката на Об-
щински драматичен театър 
– Видин “Пеперудите са 
свободни“ отново ще бъде 
поставена пред видинска-
та публика на 3 февруари 
(сряда) от 19 часа. Билети 
може да закупите в МОЛ – 
Видин, цена 8,00 лева.

Спектакълът е по текст 
на Леополд Герш, чиито 
персонажи „оживяват“ на 
сцената благодарение на 

чудесните изпълнения 
на младите актьори Иван 
Рангелов и най-новото по-
пълнение в трупата Цве-
телина Бодурова, както 
и на опитните им колеги 
Ирина Флорова-Капелова 
и директора на театъра 
Дейвид Славчев, който е 
и режисьор на пиесата. 
Историята е изключително 
емоционална, впечатлява-
щата, провокираща.

„Къпачи“. Този обичай 
има повече от 100-годиш-
на традиция. За него ми е 
разказвал един човек, кой-
то навремето е бил къпач, 
учил е синовете си, а сега 
учи своя внук на този оби-
чай. Човекът, за когото го-
воря е известен в моя град 

с името си Пеньо и с 
прякора си Бурулей-
ски. 

Той ми разказ-
ваше, че някога, по 
старо време, така 
както са си седяли на 
седенките младите 
ергени са ставали и 
са се появявали след 
време, но маскирани. 
После са започва-
ли да къпят с вода 
за здраве всички от 
седянката. По-късно 
къпачите са правели 
маските си от под-
ръчни материали – 
връзвали са коркови 
тапи на тел и са ги 
пускали в печката да 
се очернят. След това 
са разтривали тапите 
с ръце и са мажели с 
чернило лицата си. 

Били са облечени в ка-
баница, бревенеци, навуща 
и цървули. Калпаците им 
са били от вълна и са ги 
украсявали с пера, чушки и 
пуканки. 

Днес за маските на къ-
пачите се грижи художни-
кът на нашето читалище 

– Велко Велков. Той прави 
маските от чоропогащници; 
пробива отвори за очи и 
уста; лепи вежди и мустаци 
от вълна; рисува с бои вър-
ху лицата на къпачите и те 
стават страшни. 

Самият обичай е след-
ният: На 19 януари, по стар 
стил е Йордановден, къс-
но през нощта, в 12 часа, 
се събира група от млади 
мъже, ергени, чиито брой 
трябва да е нечетно число 
- 7, 9 или 11. От тази група 
един се облича като мла-
доженец, а друг – като бул-
ка. Останалите са къпачи, 
защото тяхната задача е 
да къпят хората за здраве. 
Младоженецът винаги стои 
до булката, за да я пази. 
Всички къпачи по време на 
ритуала не говорят, мъл-
чат, за да не ги разпознаят 
по гласа хората. Булката е 
главният къпач – този, който 
къпе. „Тя” носи котле, пълно 
със светена вода. Булката 
къпе за здраве всички, ко-
ито носят името Йордан, 
Йорданка, Иван, Иванка и 
всички, които са били мла-
доженци през изминалата 

година. През нощта къпачи-
те обикалят къщите на всич-
ки именяци, а през деня на 
Ивановден – 20 януари, до 
12 часа на обяд обикалят 
из целия град. Често пъти 
се случва и по някоя схва-
тка между къпачите и насе-
лението на града. Тези, ко-
ито проявяват желание да 
разпознаят булката или се 
задяват с нея къпачите ги 
изкъпват, но... на градския 
кладенец. На групата къпа-
чи се дават пуканки, месо, 
суджуци, вино и пари – кой 
колкото обича – за здраве. 
Къпачите обикалят из гра-
да и звънтят със звънци, 
за да плашат злите духове. 
На другия ден, след Ива-
новден групата се събира и 
със събраните подаръци се 
гощават всички. 

Обичаят е автентичен и 
оригинален за нашия град 
Кула. Населението обича 
и почита тази традиция. 
Всички се радват на къпа-
чите, а децата се страхуват 
от тях, пищят, треперят, но 
въпреки страха си ги гледат 
и обичат! 

иво иванов

Сн: Неделко Кузманов  - Тако, заснети през 80-те години


