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община видин създава:

Родолюбецът Иво Иванов: 

„Най-ценното в колекцията ми е историята“

Храмът „Свето Възнесение“ в 
Дреновец е обявен за 

паметник на културата с 
национално значение

Премиерът Борисов: 
Доказаният ефект срещу 

COVID-19 е само един - намаляване 
на социалните контакти

Смели решения и коренно 
нова визия за чистотата и 
озеленяването във Видин

Кметът на Видин всекидневно помага в 
COVID-отделението на болницата
Търсят се доброволци за МБАЛ „Света Петка“

Всяка държава пази 
своята история, защото тя 
е един от темелите на на-
родността. С право бълга-
рите се гордеем с нашата 
богата история. История, 
чието съхраняване и пре-
даване на бъдещите по-
коления е задача не само 
на държавата и на образо-
вателната система, а е и 
дълг на всеки родолюбец. 
В това е убеден брегов-
чанинът Иво Иванов. Той 
се е заел да събира и по-
казва автентични оръжия, 
униформи и носии, както и 
документи, удостоверява-
щи различни исторически 
факти и събития. Това хич 
не е лесна задача, но ро-

Кметът на община Ви-
дин д-р Цветан Ценков 

стана доброволец в МБАЛ 
„Света Петка“. Той всеки 

следобед е в 
COVID-отделе-
нието на видин-
ската болница, 
за да помага в 
спасяването на 
човешки живот.

Предвид ус-
ложнената об-
становка около 
к о р о н а в и р у с 
инфекцията на 
територията на 
област Видин и 
из к лючително 
н ато ва р е н ата 
работа на пер-
сонала на МБАЛ 
„Света Петка“ – 

Видин, ръководството на 

лечебното заведение, об-
ластният управител Мом-
чил Станков и членовете 
на Областния временен 
кризисен щаб отправиха 
апел за набиране на до-
броволци, които да пома-
гат в санитарната дейност 
и да участват в организи-
рането на пропускателния 
режим на входовете на ле-
чебното заведение. 

Предвижда се добро-
волците да дават 4-часови 
дежурства, от понеделник 
до петък, от 9.00 до 17.00 
часа, по изготвен график. 
От видинската болница 

Общински културен 
институт „Дунав“ 

Ново Общинско предприятие 
„Социални дейности“ 

В Деня на християнско-
то семейство (21 ноември) 
храмът „Свето Възнесе-
ние“ в село Дреновец от-
вори врати за вярващите, 

дошли за празничната 
литургия, отслужена от 
игумена на Добридолския 

По дрехите посрещат 
– тази народна мъдрост 
съдържа в себе си исти-
ната, че първото впечат-
ление често е най-важно. 
Ако човек е мърляв, то-
гава първата среща с 
него не е много приятна. 

Така е и при първата ни 
среща с някой град – ако 
улиците му са чист и има 
добре поддържана рас-
тителност, това оставя 
незаличими спомени и 

„Доказаният ефект 
срещу COVID-19 е само 
един - намаляване на 
социалните контакти 
или карантина. За да 
облекчим болниците, 
които са на предела 

на възможностите, въ-
веждаме мерки за 3 
седмици“. Това заяви 
министър-председате-
лят Бойко Борисов по 
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уточниха, че не са нужни някакви 
специални умения или медицин-
ски познания и всички желаещи ще 
преминат инструктаж. 

Всеки, който има желание да 
помогне, може да получи подроб-
на информация как това може да 
стане на тел: 094/ 60 21 31, регис-
тратура МБАЛ „Света Петка“- гр. 
Видин.

Община Видин също призова 
гражданите, които имат възмож-
ност, да откликнат на молбата за 
помощ на нашата болница и да се 
включат с доброволен труд в тази 
трудна битка за спасяването на чо-
вешки животи.

Лаборатория за PCR тестове ще заработи до две седмици в МБАЛ „Св. Петка”

РЗОК – Видин преведе средствата 
за здравноосигурителни плащания

Ледената пързалка във 
Видин няма да работи 
до 21 декември

Кметът на Видин всекидневно помага в 
COVID-отделението на болницата
Търсят се доброволци за МБАЛ „Света Петка“

първите доброволци
Първите 7 доброволци, сред ко-

ито и две медицински лица, са сред 
отзовалите се да помагат в лечеб-
ното заведение, каза директорката 
на МБАЛ „Св. Петка“ д-р Ивета Най-
денова в края на миналата седмица. 
Сред доброволците има хора с раз-
лични професии, за които е въпрос 
на чест да помогнат на видинската 
болница.

Вече две седмици като доброво-
лец работи видинлията Ивайло Це-
ков. Прочел призива на болницата 
за тежката ситуация и не се поколе-
бал нито за минута. Ивайло Цеков 
написа в профила си във “Фейсбук”: 

„С доброволчеството си едва ли ще 
спрем разпространението на Ковид, 
но можем да улесним до някаква 
степен работата на болницата. С 
добрволчеството помагате повече 
психически на докторите, медицин-
ските сестри, санитари, пациенти. 
Усещането, че не си забравен, е 
вдъхновяващо за работата в болни-
цата и това го видях, и усетих мно-
го пъти за тези 12 дни. Помагах за 
пренасянето на починали пациенти 
в моргата, местене на болни от но-
силки до болничната стая, дезин-
фекцирах...”.

Пазарите остават отворени

Прави се проучване има ли 
потребност от  дежурна 

детска градина с яслена група

Ледената пързалка 
във Видин ще бъде за-
творена до 21 декември, 
съобщиха от Община-
та. Посочиха, че това 
става след решение на 
Областния щаб във Ви-
дин, с оглед заповедта 
на здравния министър 
от 25 ноември, с която 
се въвеждат по-стро-
ги противоепидемични 
мерки. Те влязоха в сила 
от 23:30 часа на 27 ноем-
ври и ще продължат до 
21 декември 2020 г. (виж 
заповедта на министъра 
на здравеопазването на 
стр. 10). 

Преустановени са 
посещенията в детските 
градини и детската ясла, 
присъствените учебни 
занятия в училищата и 
центровете за подкрепа 
за личностно развитие. 
На 26 ноември Община 
Видин е изпратила пис-
ма до отговорните инсти-

туции, работещи на пър-
ва линия в условията на 
COVID-19 с молба да се 
направи проучване сред 
техните служители (ро-
дители на деца в детска 
ясла или детска гради-
на), има ли потребност 
от функционирането на 
дежурна детска градина 
с яслена група за време-
то от 30.11 до 21.12.2020 
г.

От Община Видин 
съобщиха още, че Цен-
тралният общински па-
зар във Видин остава 
отворен, като се спазват 
въведените досега мер-
ки – носене на маски от 
търговци и посетители, 
спазване на еднопосочно 
движение и дистанция, 
дезинфекция. Пазарът 
пред градския стадион 
„Георги Бенковски“ също 
ще работи, както през 
последните седмици – от 
понеделник до петък.

Районната здравноо-
сигурителна каса е пре-
вела общо 796 476 лв. 
за болнична помощ, ока-
зана на територията на 
област Видин през месец 
октомври.  Преведената 
сума за специализира-

на доболнична меди-
цинска помощ, оказана 
през месец октомври, е 
398 692 лв. РЗОК е пре-
вела общо 355 401 лв. 
на общопрактикуващите 
(личните) лекари, които 
практикуват на територи-

ята на област Ви-
дин. Размерът на 
средствата за ме-
дико-диагностична 
дейност е 114 051 
лв., съобщиха от 
пресцентъра на 
Касата.

На областната 
м н о г о п р о ф и л н а 
болница за ак-
тивно лечение са 
преведени още 98 
647 лв. – утвърде-
но увеличение на 
сумата за небла-
гоприятни условия 
по повод на обяве-
ната епидемична 
обстановка, съоб-
щиха още от РЗОК 
- Види.

За оказаната 
през месец октомври ме-
дицинска помощ, вкл. за 
лекарствена терапия за 
домашно лечение, която 
се заплаща от Национал-
ната здравноосигурител-
на каса, на европейски 

граждани, които преби-
вават трайно на терито-
рията на област Видин 
или са използвали сво-
ята европейска здрав-
ноосигурителна карта за 
оказване на спешна или 
неотложна помощ, са из-
платени общо 6 479 лв. 

На 18 ноември е из-
вършен превод на сред-
ства от Районната здрав-
ноосигурителна каса към 
аптеките в област Видин, 
които имат договор за от-
пускане на лекарствени 
продукти, в общ размер 
– 532 936 лв. Към този 
момент 22 аптеки на те-
риторията на областта 
отпускат лекарствени 
продукти, медицински 
изделия и диетични хра-
ни, които се заплащат от 
НЗОК. Извън областния 
град такива аптеки има в 
Белоградчик, Брегово и 
Градец, посочиха още от 
РЗОК — Видин.    

Лаборатория за PCR 
тестове ще заработи до 
две седмици във видинска-
та МБАЛ „Св. Петка”. Това 
съобщи директорката на 

здравното заведение д-р 
Ивета Найденова, преда-
де БТА. В болницата е по-
лучена и вече монтирана 
апаратурата за новата ла-

боратория, която е за-
купена с целеви сред-
ства, предоставени от 
Здравното министер-
ство. Лабораторията е 
изградена в приземния 
етаж на болницата, къ-
дето се намира и отде-
лението по „Микроби-
ология”. Завършено е 
обучението на екипа, 
който ще обслужва ла-
бораторията. В нея ще 
работят лекар, биолог 
и две лаборантки, кои-
то са обучени от проф. 

Апостолова, молекуля-
рен биолог. 

В момента в лабора-
торията за PCR тестове 
се извършва тестване и 

пробонабиране, съгласно 
изискванията на законо-
дателството, преди сер-
тифицирането и старта й.  
До сега най-близката ла-
боратория за вземане на 
PCR тест бе в Монтана и 
Враца.

Д-р Ивета Найденова 
съобщи още, че 81 са раз-
критите легла за лечение 
на болни от COVID-19 в 
МБАЛ „Св. Петка“. Меди-
цинските работници са на 
пределите на силите си, 
болните от коронавирус се 
обслужват от екипи, които 
се консултират от лекар 
инфекционист, назначен 
на граждански договор.

По данни на РЗИ – Ви-

дин, на 27 ноември 14 са ре-
гистрираните нови случая 
на коронавирус в област 
Видин – 8 жени и 6 мъже. 
От тях 10 са изследвани в 
частни лаборатории, два-
ма са потърсили лекарска 
помощ със симптоматика и 
двама са изследвани като 
контактни. Регистрирани 
са и два смъртни случая, 
вследствие на коронави-

русната инфекция. Почи-
нали са двама мъже на 74  
и 79 г.  И двамата са били 
хоспитализирани. Към 27 
ноември потвърдените 
случаи на коронавирус в 
област Видин са 952, като 
671 от тях вече са излеку-
вани. 66 лица, положител-
ни за COVID-19, са почи-
нали. Активните случаи в 
областта са 215.
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време на редовното пра-
вителствено заседание 
(25 ноември), на което 
кабинетът гласува удъл-
жаване на извънредната 
епидемична обстановка 
от 1 декември до 31 яну-
ари 2020 г. На базата на 
решението на Министер-
ския съвет със заповед 
на здравния министър 
бяха определени кон-
кретните параметри на 
временните противоепи-
демични мерки. 

Премиерът Борисов 
припомни, че до насто-
ящия момент страната 
ни е била с най-либе-
ралния режим за ограни-
чаване на разпростране-
нието на коронавируса с 
цел запазване и на ико-
номическите дейности. 
Борисов подчерта, че 
за справяне с болестта 
България участва нарав-
но с останалите държави 
членки в обща доставка 
на ваксини за ЕС. „Това 
ще е единственото, кое-
то ще даде възможност 
на Европейския съюз 
като цяло да заработи 
пак така, както трябва“, 
изтъкна Борисов.

„Искам много ясно 
хората да разберат, че 
след 3 седмици – на  21 
декември, ще си поз-
волим разхлабване на 
мерките, яслите, детски-
те градини и училищата 
ще отворят, моловете, 
ресторантите и фитне-
сите плавно ще зарабо-
тят“, каза още министър-
председателят Бойко 
Борисов. Той добави, 
че като компенсация за 
този период държавата 

ще осигури близо 400 
милиона лева за бизне-
сите, които ще бъдат с 
ограничена дейност. 

„Намираме се в тру-
ден момент, в който 
всички заедно трябва да 
се изправим срещу нещо 
колкото познато, толкова 
и непознато – пандемия-
та от коронавирус. Защо 
казвам заедно – защото 
ние, държавниците тряб-
ва да вземем трудни, но 
мъдри решения, които 
да ви убедим заедно да 
прилагаме и изпълнява-
ме“, акцентира премиер-
ът Борисов на правител-
ственото заседание. 

Той изрази увереност, 
че, заставайки рамо до 
рамо - лекари и меди-
цински сестри, здрав-
ни работници, учители, 
учени, органи на реда, 
държавници, работещи 
и пенсионери, млади и 
възрастни, всички бълга-
ри заедно като общество 
можем да се справим с 
пандемията. „Вече сме 
го правили“, каза още 
Борисов. 

Министър-предсе -
дателят отбеляза, че 
не трябва да се прави 
противопоставяне меж-
ду здравеопазването и 
икономиката. „Защото 
няма процъфтяваща 
икономика с болни или 
заразени с COVID-19 
хора. Но няма и здравна 
система, която да може 
да функционира без сил-
на икономика. Затова е 
необходим баланс, кой-
то ще ни преведе и през 
втората вълна на панде-
мията“, категоричен бе 
премиерът Борисов.

Минималната работна 
заплата става 650 лева

Зам.-министър Русинова: 
Над 2 млрд. лв. от ПРЧР ще бъдат насочени към пазара на труда

Над 50% от бюджета на ОПРЧР 2021-2027 ще е за мерки за повишаване 
на квалификацията и преквалификацията на работещите

Намаляват се с 15 % таксите за онлайн искове по граждански дела 
Дава се и възможност за електронно уведомяване на участниците по наказателни дела

Премиерът Борисов: 
Доказаният ефект срещу 

COVID-19 е само един - намаляване 
на социалните контакти

Минималната работ-
на заплата ще стане 650 
лв. от 1 януари 2021 г. 
Размерът й ще се пови-
ши с 6,6% в сравнение с 
настоящата година, реши 
правителството.

Предлаганият нов 
размер на минималната 
работна заплата от 650 
лв. ще допринесе за на-
маляване на бедността 
сред работещите, нама-
ляване на неравенства-

та в разпределението на 
доходите, повишаване 
на покупателната спо-
собност и потреблението 
на най-нискодоходните 
групи от пазара на труда. 
Повишаване мотиваци-
ята на работната сила и 
намаляване на нелоял-
ната конкуренция.

От 1 януари минимал-
ната работна часова за-
плата ще бъде 3,92 лв.

Правителството прие 
да се намали с 15% дър-
жавната такса по граждан-
ски дела, когато молбата 
за защита и съдействие на 
лични или имуществени 
права е подадена в елек-
тронна форма чрез Един-
ния портал за електронно 
правосъдие (ЕПЕП). За 
целта съдилищата се за-
дължават да осигуряват 
на страните възможност 
за заплащане на таксите 
по електронен път.

За улеснение на учас-
тниците в наказателното 
производство се въвежда 
и възможност за електрон-
но уведомяване на постра-
далите по хода на делото, 
както и връчването онлайн 
на призовки, съобщения и 
книжа на обвиняем, сви-
детел, частен тъжител, 
частен обвинител, граж-
дански ищец, граждански 
ответник, а на защитника 
и повереника - ако те се 
съгласят да ги приемат.

Това са само част от 
измененията и допълнени-
ята в пакета от законода-
телни промени, свързани с 
въвеждането на електрон-

ното правосъдие. Измене-
нията и допълненията на 
Гражданския процесуален 
кодекс и Наказателно-про-
цесуалния кодекс, които 
бяха приети на днешното 
заседание на Министер-
ския съвет, дават възмож-
ност на хората в досег с 
правосъдието да извърш-
ват в електронна форма 
процесуални действия и 
да се изготвят електронни 
съдебни дела.

Електронното подава-
не и получаване на доку-
менти ще се осъществява 
чрез ЕПЕП, освен ако по-
ради естеството им или по 
силата на закон е предви-
дено извършването им по 
друг начин. Порталът ще е 
достъпен за всеки с личен 
потребителски профил, 
създаден след първона-
чална регистрация. Из-
вършването на процесуал-
ни действия в електронна 
форма е уредено в нова 
глава единадесета „а” на 
ГПК „Процесуални дейст-
вия и актове в електронна 
форма“.

Предвидено е съд-
ът да издава актове и да 

извършва всички дру-
ги предвидени в закона 
процесуални действия в 
електронна форма, освен 
ако поради естеството им 
това е невъзможно или по 
силата на закон е предви-
дено извършването им по 
друг начин.

Съдилищата се за-
дължават да разгласяват 
по разбираем и достъпен 
начин възможността за из-
вършване на процесуал-
ни действия в електронна 
форма, включително чрез 
ЕПЕП.

Подаването на елек-
тронни заявления от граж-
даните ще става чрез ква-
лифициран електронен 
подпис, когато законът 
предвижда писмена фор-
ма за извършването на 
електронни изявления до 
съда и изискване за под-
пис.

С промените в НПК се 
предвижда възможност 
съобщения за извършено 
престъпление да бъдат 
изпращани и по електро-
нен път, ако са подписани 
с квалифициран електро-
нен подпис при спазване 

на изискванията на зако-
на.

При вземане на мярка 
за неотклонение на об-
виняем се създава въз-
можност той да участва 
чрез видеоконферентна 
връзка в делото в случай 
на обявено извънредно 
положение, военно поло-
жение, бедствие, епиде-
мия, други форсмажорни 
обстоятелства или при из-
разено писмено съгласие 
на обвиняемия и неговия 
защитник.

Пострадалите ще имат 
възможност да изберат да 
бъдат уведомявани елек-
тронно за хода на делото.

Целите, които си по-
ставя законопроектът, са 
в пълно съответствие със 
заложеното в Стратегията 
за въвеждане на електрон-
но управление и електрон-
но правосъдие в сектор 
„Правосъдие” 2014 - 2020 
г. и със Специфична цел 
5: Електронно правосъдие 
на Актуализирана страте-
гия за продължаване на 
реформата в съдебната 
система.

„През следващия про-
грамен период на Опера-
тивна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 
(ОПРЧР) 2021-2027 мал-
ко над 50% от средствата 
ще бъдат насочени към 
мерки за пазара на труда, 
които включват възмож-
ност за преквалификация 
и квалификация на заети 
и безработни лица.“ Това 
каза заместник-министъ-
рът на труда и социалната 
политика Зорница Руси-
нова по време на конфе-
ренция, организирана 

от Германо-българската 
индустриално-търговска 
камара и WWF България, 
на тема „Преходът към зе-
лена икономика и заетост 
в България – посока, цели, 
политики, възможности и 
предизвикателства“.

Русинова посочи, че 
е важно да се говори за 
Зелената сделка не като 
заплаха, а като по-добра 
възможност за възстано-
вяване на икономиката и 
за създаване на нови ра-
ботни места. По думите й 
е най-важно да се наме-

рят адекватни решения на 
трудностите, които хората 
срещат, при прехода им 
към друг тип заетост. „Ва-
жно е да мислим и за тран-
сформирането на бизнеса 
и бързата му адаптация“, 
добави тя.

Русинова изтъкна, че 
вече се работи по раз-
лични мерки, които биха 
били в помощ на заетите 
в засегнатите от Зелената 
сделката сектори. Една от 
тях е разработването на 
индивидуален профил с 
компетенциите на всеки 

работещ с цел подготовка-
та на конкретни мерки за 
всеки засегнат служител“, 
каза тя.

Зорница Русинова под-
черта, че в Закона за на-
сърчаване на заетостта са 
предвидени стимули, на-
сочени към работодатели, 
които работят в сферата 
на опазването на околната 
на среда. „Програмите на 
ОПРЧР за обучения и под-
крепа на хората също са 
част от елементите, които 
допринасят за Зелената 
сделка“, допълни тя.

Над 2 млрд. лв. от 
Програмата за развитие 
на човешките ресурси 
2021-2027 (ПРЧР) ще бъ-
дат насочени към пазара 
на труда, като основната 
част от средствата ще се 
използват за инвестиции 
в знанията и уменията на 
работещите. Това съобщи 
заместник-министърът на 
труда и социалната поли-
тика Зорница Русинова 
по време на виртуална 
пресконференция на тема 
„Професионалното обуче-
ние в България - какво се 
търси, какво се предлага 
и как да се гарантира ка-
чеството“, организирана 
от Националната агенция 
за професионално обра-
зование и обучение. 

Мерките в следващи-

те седем години ще целят 
стимулиране на ученето 
през целия живот, разви-
тие на дигиталните уме-
ния, придобиването на 
квалификация и преквали-
фикация и професионал-
ната мобилност. „Темата 
за инвестиции в знания, 
умения и пригодност на 
работната сила винаги е 
била основен приоритет за 
нас, за да може предизви-
кателствата на пазара на 
труда да бъдат посрещна-
ти“, коментира Русинова. 

Зам.-министърът под-
черта необходимостта от 
разработване на Нацио-
нална програма за диги-
тални компетентности, за 
да може тези компетент-
ности да бъдат съобразе-
ни с изискванията на вся-

ка професия. Според 
нея всички работещи в 
сферата на професио-
налното образование - 
работодатели, синдика-
ти, университети, МОН 
и МТСП, заедно трябва 
да помислят за рефор-
миране на системата, 
така че тя да бъде по-
гъвкава и да помага на 
всеки служител бързо 
да промени естеството 
на работата си или ра-
ботното си място. Със 
създаването на Единен 
сертификационен цен-
тър ще се гарантира 
качеството на профе-
сионалните обучения, а 
целта е сертификатите да 
се признават от всяка ор-
ганизация и работодател. 
Обезпечаването на плат-

формата за висококачест-
вени обучения е заложено 
в Плана за възстановява-
не и устойчивост, който ще 
бъде реализиран в след-
ващите три години.
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Създава се Общински културен институт „Дунав“ 

Ново Общинско предприятие „Социални дейности“ ще бъде създадено от 1 януари
От 1 януари 2021 годи-

на се предвижда да бъде 
структурирано ново Об-
щинско предприятие „Со-
циални дейности“, което 
ще замени съществува-
щото в момента в Община 
Видин направление „Со-
циални услуги и здравни 
дейности“. С приемането 
на Закона за социални-
те услуги, в сила от юли 
2020 година, се делегират 
значителен обем отговор-
ности на общините, което 
е и една от причините да 
се вземе решение за съз-
даване на общинско пред-
приетия, обясни замест-
ник-кметът Борислава 
Борисова по време на об-
щественото обсъждане за 
представяне на проекта на 
Правилник за устройство, 
организация и дейността 
на новата структура. След 
като мине законоустанове-
ният срок, документът ще 
бъде внесен за гласуване 
в Общинския съвет, което 
би трябвало да стане факт 
до края на годината.

„Създаването на Об-
щинско предприятие „Со-
циални дейности“ и при-
емането на правилник 
за неговото устройство, 

организация и дейност е 
необходимо във връзка с 
изпълнението на общин-
ската политика в областта 
на социалните услуги, в съ-
ответствие с установените 
потребности на общинско 
ниво. Стремежът на об-
щинската администрация 
и неправителствените ор-
ганизации е към модерна 
социална политика“, под-
черта заместник-кметът 
Борисова.

Тя уточни, че в отго-
ворностите на бъдещата 
структура ще влиза: про-
веждането на политиката 
на Община Видин в облас-
тта на предоставянето на 
социални услуги; реали-
зирането на европейски, 
национални, регионални 
и общински програми, 
насърчаващи трудовата 
заетост; осъществяване-
то на методическа, коор-
динираща и контролна 
функция по отношение на 
заведенията, предоста-
вящи социални услуги на 
територията на общината; 
управление и предоставя-
не на недвижими имоти, в 
т.ч. и събиране на приходи 
от такси, цени на услуги, 
свързани с ползването на 

същите; подготвяне, за-
щитаване и реализиране 
на проекти в областта на 
социалните услуги в общ-
ността и др. „Очакваме 
по-добър контрол върху 
развитието на социални-
те услуги в съответствие 
с утвърдените критерии и 
стандарти; стимулирано 
партньорство между мест-
ната власт и доставчици-
те на социалните услуги; 
ясно определена отговор-
ност и сътрудничество 
при вземане на решения и 
изразена прозрачност при 
дейността на общинското 
предприятие“, заяви Бо-
рислава Борисова.

Тя обясни, че общин-
ското предприятие ще се 
ръководи от директор, на 
когото ще бъде предос-
тавено правото на второ-
степенен разпоредител с 
бюджет. То ще отговаря 
за социалните услуги, с 
доставчик Община Видин, 
социалните услуги с дос-
тавчик неправителствена 
организация (по сключен 
договор с Общината) и 
пенсионерските клубо-
ве. „Към момента общата 
численост на персонала 
на съществуващото на-

правление „Социални ус-
луги и здравни дейности“, 
осъществяващо админи-
стративно-финансовото 
управление е 15 щатни 
бройки – щатните бройки 
ще се запазят; ще се запа-
зи и персоналът, работещ 
в Домашен социален пат-
ронаж и Диетично-социал-
на кухня, с обща численост 
18 души. Що се отнася до 
персонала, който работи 
в социалните услуги, той 
е обвързан с утвърдени 
от Агенцията за социално 
подпомагане методики за 
всеки вид социални услу-
га“, подчерта Борислава 
Борисова.

Тя заяви, че няма да 
има закрити дейности. 
Детската ясла и Детската 
млечна кухня ще бъдат 
част от една организаци-
онно обособена структура, 
както е по Наредба №26 за 
организацията и дейността 
на детските ясли и детски-
те млечни кухни, издадена 
от министъра на здравео-
пазването. Здравните ка-
бинети в детските градини 
и училищата и Диагностич-
ният център за ортостатич-
ни и опорно-двигателни 
нарушения при деца в учи-

лищна и предучи-
лищна възраст ще 
се обединят в звено 
„Детско и училищ-
но здравеопазване“ 
при Община Видин.

Община Видин 
има добре разви-
та социална ин-
фраструктура със 
значителен брой 
социални услуги, ко-
ито следва да бъдат упра-
влявани правилно и пътят 
за това е именно този, по 
който в момента се поема, 
отбеляза по време на пос-
ледвалата дискусия Бо-
рислав Ванков. „Харесва 
ми фактът, че вменявате 
като задължение търсене-
то и привличането на фи-
нансиране на най-различ-
ни проекти, свързани със 
социалните дейности“, до-
пълни Ванков, като в тази 
връзка попита след като 
ще се ползва екипът на се-
гашното Направление „Со-
циални дейности“ има ли 
той капацитет, за да върши 
това.

„Един от най-важни-
те и основни приоритети 
е именно националните, 
европейски и общински 
програми – общинското 

предприятие да може са-
мостоятелно да участва, 
да търси начини, способи, 
което към момента го пра-
ви Община Видин. Разбира 
се, това става със съдей-
ствието и участието на ко-
легите от Направлението, 
но в крайна сметка всичко 
минава през Общината, 
а сега самият директор, 
като второстепенен раз-
поредител с бюджет, ще 
може да се възползва от 
възможностите“, обясни в 
отговор заместник-кметът 
Борисова.

Проектът на Правилник 
за дейността на Общинско 
предприятие „Социални 
дейности“ е публикуван 
на интернет страницата 
на Община Видин (раздел 
Общински съвет – Проекти 
на нормативни актове).

Общински културен 
институт „Дунав“ ще за-
почне да функционира от 
началото на следващата 
година. Предвижда се но-
вата структура да обеди-
нява Ансамбъла за народ-
ни песни и танци „Дунав“, 
Градския духов оркестър 
и Регионалния експертно-
консултантски и информа-
ционен център „Читалища“ 
(без промяна в щатния им 
състав), като към нея ще 
премине и административ-
ният персонал на досегаш-
ното направление „Култу-
ра“, или обща численост от 
60 души. Предстои до края 
на годината предложение-
то за създаване на новата 
структура да бъде внесено 
за обсъждане и гласуване в 
Общинския съвет.

„Един от основните ан-
гажименти, поети по време 
на предизборната кампа-
ния и залегнал в управлен-
ската програма на д-р Цве-
тан Ценков бе свързан с 
развитието на културните 
институти и създаването 
на творчески пространства 
и културен продукт, отго-
варящи на съвременните 
изисквания и нуждите на 
видинчани. За да се случи 
това, са необходими струк-
турни промени, които да 
осигурят нужната свобо-
да, гъвкавост, възможност 
за генериране на приходи 
и по-висока мотивация в 
творческия сектор“, заяви 
заместник-кметът по хума-
нитарни дейности и соци-
ална политика Борислава 
Борисова по време на об-
щественото обсъждане, на 
което бе представен Про-
ектът за Правилник за уп-

равлението и дейността на 
Общински културен инсти-
тут „Дунав“.

Тя припомни, че първа-
та стъпка беше направена 
още в началото на тази го-
дина, когато Общинският 
драматичен театър стана 
самостоятелно юридическо 
лице – второстепенен раз-
поредител с бюджет. Вто-
рата наложителна 
промяна е свър-
зана с развитието 
на другите два об-
щински културни 
института – Ан-
самбъла за народ-
ни песни и танци 
„Дунав“ и Градския 
духов оркестър, 
отбеляза заместник-кметът. 
„Новият общински културен 
институт ще провежда по-
литиката на Община Видин 
в областта на културата и 
културния туризъм“, заяви 
Борислава Борисова.

Тя посочи, че общинско-
то предприятие не само ще 
участва в разработването 
и изпълнението на общин-
ския културен календар и 
ще създава и представя 
собствени творчески про-
дукти, но и ще участва в 
социализацията и експони-
рането на природни и кул-
турно-историческите обекти 
в общината, ще поддържа и 
актуализира собствен ин-
тернет сайт; ще подготвя и 
разпространява рекламни 
и информационни матери-
али. Новата структура ще 
може да формира приходи 
от такси и от предлагани 
услуги, а в качеството си на 
самостоятелно юридиче-
ско лице – второстепенен 
разпоредител с бюджетни 

средства, ще може да кан-
дидатства с проекти с меж-
дународно, европейски или 
национално финансиране. 
Структурата ще се финан-
сира от бюджета на Об-
щина Видин, от собствени 
проходи, както и от привле-
чено целево финансиране, 
дарения, спонсорства и др., 
допълни Борислава Бори-

сова.
„Убедена съм, че нови-

ят културен институт ще 
допринесе за превръщане-
то на Видин в едно откри-
то културно пространство, 
ще стимулира видинските 
творци и ще играе основна 
роля в създаването на още 
по-атрактивен културен ка-
лендар, привлекателен за 
жителите и гостите на Ви-
дин“, заяви в заключение 
заместник-кметът, след 
което даде думата на при-
състващите за изказване 
на мнения и предложения.

Положително станови-
ще изказа Борислав Ван-
ков, като приветства това, 
че се решава проблемът с 
правото на ранно пенсиони-
ране на танцьорите и музи-
кантите. Но в тази връзка 
попита извършено ли е не-
обходимото съгласуване с 
Министерство на културата 
– питане, на което получи 
положителен отговор. „Мно-
го ми харесва идеята за 

обединяване на културата 
и туризма в един културен 
институт, защото още на 
времето, когато с помощта 
на италиански специалисти 
създадохме стратегия за 
развитие на туризма във 
Видин, още тогава около 
75% в нея беше отделе-
но на културния туризъм“, 
сподели още Ванков. Той 

обаче попита дали предви-
дените осем души админи-
страция са достатъчни за 
извършване на сериозната 
дейност. „Смятаме, че като 
начало тези бройки са дос-
татъчни. Разбира се, тяхна-
та работа ще е по-различ-
на от досегашната, но при 
възможност и наличие на 
финансов ресурс ще взе-
мем своевременни мерки“, 
увери заместник-кметът 
Борисова.

Ванков обърна внима-
ние и на факта, че общин-
ският културен институт ще 
има право да управлява 
имущество. „Което значи, че 
досега реализираните про-
екти – като турския склад, 
както и бъдещите – като 
Синагогата, именно тук им 
е мястото, в този културен 
институт да влезе тяхното 
управление. Затова трябва 
да подкрепим този културен 
институт – защото реша-
ва стари проблеми и дава 
перспектива за развитие“, 

заяви Ванков.
Но същевременно изра-

зи опасение, предвид голе-
мите правомощия, които се 
възлагат на директора на 
структурата, да не би ръ-
ководител да стане човек, 
чиито качества се изразя-
ват в това, че е партиен 
функционер или приятел 
на „правилните“ хора. Тряб-
ва човек, с доказан опит и 
умения – както в работата 
с хора и институции, така и 

при кандидатства-
нето и успешното 
изпълнение на 
проекти, подчерта 
Ванков. „Директо-
рът ще бъде на-
значен с конкурс, 
комисията ще 
бъде създадена 

от Община Видин, можем 
да поканим в нея и членове 
на Общинския съвет, Ми-
нистерството на културата 
също ще участва. Така че 
ви уверявам, че ще разгле-
даме сериозно всички кан-
дидатури и съм убедена, че 
ще вземем най-правилното 
решение“, отбеляза в отго-
вор заместник-кметът Бо-
рислава Борисова.

Мирослав Марков от 
Ансамбъл „Дунав“ подкре-
пи готвените структурни 
промени. Той сподели, че 
в миналото се е случвало 
Ансамбълът и Градският 
духов оркестър да бъдат 
едва ли не противопоста-
вяни, което не е правилно 
– тези две структури тряб-
ва да се развиват заедно. 
„Благодаря за това, което 
ще направите за нас“, заяви 
артистът.

Председателят на ОбС 
– Видин Генади Велков 
сподели, че му се иска ви-
динските културни инсти-

тути, какъвто е Ансамбъл 
“Дунав”, който е един от 
най-добрите в страната и е 
една от емблемите на Ви-
дин, да станат по-разпозна-
ваеми, включително извън 
пределите на нашия реги-
он. „Сигурен съм, че има 
много видинчани, които от 
години не са ходили в „Баба 
Вида“; сигурен съм, че има 
видинчани, които още не са 
ходили в новия епиграф-
ски музей; сигурен съм, че 
има видинчани, които не са 
виждали на живо Ансамбъл 
„Дунав“. Трябва стъпка по 
стъпка да променяме това 
– трябва да дадем възмож-
ност това, което прави Ан-
самбъл Дунав“, което прави 
Градският духов оркестър 
да се види от възможно 
най-много хора“, сподели 
Генади Велков.

Ръководителката на 
Градския духов оркестър 
Диляна Цанкова подкрепи 
тезата, че е необходима 
промяна, но посочи, че ос-
новен проблем – както на 
оркестъра, така и на Ансам-
бъл „Дунав“ – е недостигът 
на бройки. „Още веднъж 
подчертавам, че новият 
културен институт ще даде 
възможност за гъвкавост, 
ще даде възможност за 
нови хора, ще даде въз-
можност за вашите изяви – 
не само на видинска сцена, 
но и на национална и евро-
пейска“, сподели в отговор 
зам.-кметът Борисова.

Проектът на Правилник 
за дейността на Общински 
културен институт „Дунав“ 
е публикуван на интернет 
страницата на Община Ви-
дин (раздел Общински съ-
вет – Проекти на норматив-
ни актове).
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създава емоция, която от-
насяме със себе си и чрез 
разказите си я предаваме 
и на други хора. Видът на 
един град оказва влияние 
и върху отношението на 
неговите жители, които с 
гордост и самочувствие 
да могат да посрещат 
гости от други места. Как-
то лично и аз се убедих, 
защото няколко пъти през 
тази година ми се случи с 
гордост да кажа: „Не пом-
ня в последните доста го-
дини Крайдунавският парк 
във Видин да е бил така 
добре поддържан“. Не че 
нямаше какво още да се 
желае, но определено се 
усещаше по-различната 
грижа и отношение. 

озеленяването във 
видин – изцяло вече 
грижа на общината

Тази година в сфе-
рата на озеленяването 
във Видин се случи една 
голяма промяна – всич-
ки дейности, свързани с 
поддържането на расти-
телността бяха поети от 
Общината, вместо да се 
възложат на външен из-
пълнител, каквато беше 
практиката дотога-
ва. Разбира се, про-
блеми при преходът 
не липсваха, както 
се усети през пър-
вите месеци на го-
дината. След труд-
ното начало обаче, 
постепенно започ-
наха да се забеляз-
ват промените – на-
пример, почти всеки 
ден в парковете мо-
жеха да бъдат виде-
ни (или най-малкото 
чути) работници с 
моторни косачки или 
с тримери. През ес-
ента се появи една 
новост за Видин – 
моторни метли, ко-
ито бяха впрегнати 
в битка с есенната 
шума. Засадени 
бяха и над 11 000 
пролетни цветя и расте-
ния – теменужки, повече 
от 3790 парички и 115 
мини рози, над 3500 лале-
ла, както и многогодишни 
храсти – над 180 на брой, 
в това число лоницера, 
берберис и лигус-
трум. В рамките на 
кампанията бяха 
зацветени места в 
нашия град, в ко-
ито в последните 
години това не е 
правено. 

С л е д в а щ а т а 
година ще донесе 
още една голяма 
промяна. До края 
на 2020 година 
почти със сигур-
ност Общинският 
съвет ще гласува 
създаването на 
най-голямото към 
момента, със сво-
ите 221 планирани 

щатни бройки, общинско 
предприятие – „Чисто-
та, озеленява и благоу-
стройство“. Както вестник 
„НИЕ“ вече съобщи, на 19 
ноември се проведе об-
ществено обсъждане, на 
което беше представен 
проектът на Правилник 
за устройството и орга-
низацията на бъдещата 
структура.

Всичко това ни под-
тикна да поискаме от Об-
щина Видин по-подробна 
информация за създаде-
ната към момента орга-
низация на работа, а и за 
плановете занапред.  

техническата обез-
печеност

По отношение на на-
личната техника, от От-
дел „Екология, инфра-

структура и инженерни 
мрежи и съоръжения“ в 
Общината съобщиха за 
вестник „НИЕ“, че за под-
държане на декоративна-
та растителност и зелени-
те площи към настоящия 

момент се използва след-
ната техника – 4 моторни 
метли, 14 тримера за ко-
сена на трева, 1 бутаща 
косачка, 3 трактора за 
косене на трева, 7 бен-
зинови моторни триона, 2 
телескопични кастрача, 2 
храстореза, както и 6 
ръчни храстореза. 

От там съобщиха 
още, че обявената 
процедура за закупу-
ване на допълнител-
на техника е на етап 
избор на изпълнител 
за доставка по 13 
обособени позиции 
– употребяван челен 
товарач, употребява-
ни камиони тип са-
мосвал до 3,5 тона, 
три броя камиони 
тип самосвали до 18 

тона, употребя-
ван комбиниран 
багер, употребя-
ван мини челен 
товарач, употре-
бяван камион тип 
самосвал 6х4, 
употребявана мул-
тифункционална мо-
тометачка до 4 тона, 
употребявана мулти-
функционална мото-
метачка до 10 тона, 
употребявана вишка 
на шаси 3,5 тона. За-
купената техника ще 
бъде предоставена 
за ползване от служи-
телите на общинско 
предприятие „Чис-
тота, озеленяване и 
благоустройство“. До-
пълнително се плани-
ра да бъдат закупени 
2 трактора с навесна 

система, като единият 
от тях ще разполага и 
с мулчер, а другият ще 
бъде снабден с косилна 
плоча. При необходимост 
ще бъде закупена и друга 
техника.

колко струва под-
държането на растител-
ността на общинския 
бюджет?

Що се отнася до озе-
леняването, както и за 
всяка една общинска 
дейност впрочем, целта 

е да се намери възможно 
най-добрият баланс меж-
ду високо качество на ус-
лугата и ниски разходи. 
Като цяло общините из-
бират между две страте-
гии – възлагане на опре-
делени услуги на външни 
изпълнители или създа-
ване на собствена струк-
тура. Напоследък редица 
общини започнаха да се 
насочват към второто – с 
мотива, че това би позво-
лило по-добър контрол 
върху качеството и разхо-
дите. Път, по който явно 
настоящото общинско ръ-
ководство също е избра-
ло да върви.

Може би най-добрата 
оценка за правилността 
на този избор е разме-
рът на разходваните бю-
джетни средства. Според 

информацията, 
която получи-
хме след наше-
то запитване, 
през 2019 г. за 
поддържане на 
зелената систе-
ма на община 
Видин са из-
разходвани 578 
992 лв. с ДДС, 
заплатени на 
външна фирма 
изпълнител. За 
посадъчен мате-
риал на същата 
фирма са запла-
тени и 8682,50 
лв. с ДДС. През 
2020 г. за тези 

дейности са из-
разходвани око-
ло 11 120 лева 
с ДДС за мате-
риали и консу-
мативи, както и 
9098,64 лева с 
ДДС за посадъ-
чен материал 
за зацветяване. 
В разходите за 
тази година, раз-
бира се, влизат 
и средствата за 

заплати на работниците, 
ангажирани в поддържа-
не на зелените площи и 
растителността – общо 
31 души. Но дори като до-
бавим и тези средства, е 
ясно, че направената фи-

нансова икономия е сери-
озна, без от това видимо 
да страда качеството на 
услугата, а дори е малко 
по-добра, поне според 
мен. Всъщност Общината 
направи първите плахи 
стъпки към скъсването с 
практиката за наемане 
на фирми като външни 
изпълнители на най-ва-
жните, и същевременно 
и най-скъпи, дейности 
още в началото на 2015 
година. Тогава беше съз-

дадено общинско звено 
„Чистота“, което пое тази 
дейност след прекратя-
ване на договор с фирма-
та, която до онзи момент 
извършваше това. През 
малкото време до края 
на тогавашния мандат, 
както и през следващите 
четири години, когато уп-
равляваше друг кмет, по 
една или друга причина 
така и не беше направена 
следващата стъпка – за-
купуване на контейнери 
и техника за сметосъби-
ране, а вместо това те се 
наемаха. 

Сега, малко повече 
от година след началото 
на мандат 2019 – 2023 

г., вече е на фи-
налната пра-
ва процесът по 
създаването на 
общинско пред-
приятия за чисто-
та, озеленяване 
и строителство 
– едно от основ-
ните обещания в 
п р ед и з б о р н ат а 
кампания кмета 
д-р Цветан Цен-
ков. Паралелно 
с обществената 
поръчка за заку-
пуване на техника 
върви и поръчка 
за придобиване 
на контейнери за 
битови отпадъци. 

Така настоящото общин-
ско ръководство опреде-
лено взе смели решения, 
с които изцяло се проме-
нят визията и начинът на 
организация на работа в 
посока на това Община-
та да поема отговорност 
сама да осъществява 
дейностите, имащи най-
голямо значение за обли-
ка на Видин. Дали това е 
правилният път – време-
то ще покаже. 

емилиЯ георгиева

Смели решения и коренно нова визия за чистотата и озеленяването във Видин

Нови цветя и храсти в централната пешеходна зона

Работниците по озеленяването са оформили цветни фи-
гури пред СУ „Цар Симеон Велики“

Цветни лехи вече има и в цен-
търа на кв. „Нов път“

На ул. „Княз Александър Батенберг“ напълно е обновена зе-
лената площ. Засадени са храстовидни растения и цветя: мини 
рози, теменужки и лалета 

Падналите листа се събират с моторни мет-
ли, като измитането на шумата се извършва мно-
го по-бързо и качествено. Освен за почистването 
на алеите във видинските паркове, те помагат и 
за по-лесното отстраняване на листната маса 
от уличните платна.  През зимния сезон те ще се 
използват за пръскане на тротоари и други пе-
шеходни зони с химикали за предотвратяване на 
обледявания. През останалото време ще са изклю-
чително полезни при обработката на растител-
ността срещу вредители
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долюбецът я е превърнал 
в свое хоби.

„запалването“ на ис-
крата на колекционер-
ството

В последните годи-
ни доста разпространени 
станаха възстановките на 
различни събития от исто-
рията ни. Всяка година на 
Трети март стотици хора се 

събират във Видин на пло-
щад „Бдинци“, за да видят 
отново и отново победната 
битка, с която е отвоювана 
свободата на нашия град. 
Сред участниците в тези 
възстановки е и Иво Ива-
нов, заедно с останалите 
родолюбци от Патриотичен 
клуб „Бдинци“. 

Всичко за Иво започна-
ло през 2013 година, когато 
негов колега му показал 
снимки от възстановка във 
Враца. „Историята на това 
как се запалих по старинни 
предмети за някои може би 
е невероятна. 2013 година 
работех на „Връшка чука“. 
От 25 години съм граничар 
по професия. Мой колега, 
който вече е пенсионер, се 
прибра един ден от наряд 
и ми показа снимки. Били 

във Враца и снимали филм 
за Ботев. Гледам аз доста 
опълченски униформи, чет-
нически униформи. Така се 
запалих и го попитах кой е 
председател на Патриоти-
чен клуб „Бдинци“. Оказа 
се наш бивш колега – Дим-
чо Георгиев. Обадих му се 
и го попитах дали ще ме 
вземе в клуба. Просто от 
нищото. Нищо нямах тога-
ва“, започва увлекателния 
си разказ Иво. 

от първата възста-
новена пушка до свиде-
телство за майстор-тю-
фекчия

По същото време купил 
къща в Брегово. Докато 
чистел, намерил някакъв 
железен предмет. „Вижда-
ше се, че е пушка – цев, 
изгнил приклад. Тогава не 
можех да разпозная как-
во точно оръжие е, от кое 
време е, калибър, за как-
во е използвано, от кого е 
използвано“, споделя Иво. 
Допълва, че имал обаче 
познания за работа със 
самите материали, тъй 
като е бивш корабомоде-
лист – майстор на спорта, 
бил част и от националния 
отбор, а в спортната му 
кариера е записано трето 
място на световно първен-

ство, носител е и 
на орден „Трудово 
отличие“ от Тодор 
Живков. Опирай-
ки се на тези по-
знания, брегов-
чанинът сглобил 
пушката. 

Именно с това 
оръжие решил да 
участва на първа-
та си възстановка 
през 2013 годи-
на в местността 
Кадъ боаз – край 
село Салаш, Бе-
лоградчик, къде-
то ежегодно на 
българо -сръб -
ската граница се 

провежда трансграничен 
събор. „Емоцията голяма – 
ще си покажа пушката. То-
гава бях знаменосец, взех 
от читалището една носия, 
че нямах абсолютно нищо. 
Всичко започна с много 
притеснение“, връща се в 
спомените Иво. Допълва, 
че там показал намерената 
и възстановена пушка на 
Димчо Георгиев и на пред-
седателя на Националния 
съюз „Единение“. „Казаха 
ми, че тази пушка е крънка, 
но това няма нищо общо с 
визията на крънка. Пока-
заха ми какво представля-
ва автентичното оръжие. 
Тогава си купих каталози, 
справочници от Георги Ма-
ринов като издател на та-
кава литература и се запо-
чна едно четене. Може да 
се каже, че се „заразих“ от 
тази „болест“, заявява бре-
говчанинът. 

Той уточнява, че за да 

можеш да възстановиш до-
бре едно оръжие, трябва 
да познаваш доста добре 
техниката, която се прила-
га за реставрация на раз-
личните материали – било 
то метал или дърво, при 
това използвайки автентич-
ни техники. „Като понаучих 
как да реставрирам оръ-
жия, започнах да изработ-
вам и реплики на старинно 
оръжие от Възраждането. 
С помощта на снимки, ка-
талози, ходене по музеи, 
където виждам как са из-
глеждали“, пояснява Иво. 
Допълва, че задължително 
когато ходи някъде посе-
щава местните музеи. „Ви-
наги като отида на такова 
място, питам, ако трябва и 
плащам, за да снимам ав-
тентичното оръжие. Така 
виждам как са изглеждали 
оръжията, но с помощта на 
справочниците разбирам 
какъв е калибърът, колко 

е голям. Нужно е сериозно 
проучване, за да го напра-
виш едно към едно“, обяс-
нява родолюбецът.

Всяко хоби е скъпо, а 
това е доста скъпо. Затова 
Иво започнал да заделя от 
заплатата си по някоя дру-
га стотинка за части. „Те не 
се намират от магазина. 
Но вече като знаеш какво 
да търсиш, на такива въз-
становки се сприятеляваш 
с много хора от различни 
краища на България и спо-
деляш какво ти трябва и 
ако го имат, си го набавяш. 
Така с годините се понасъ-
браха доста неща“, обясня-
ва бреговчанинът. 

В продължение вече на 
7 години Иво събира оръ-
жия, защото не може да 
иде на възстановка, на ко-
ято да пресъздава някаква 
епоха и да не е с въоръже-
ние за епохата. Така вече 
в колекцията му има около 

50-60 оръжия – както хлад-
но, така и огнестрелно. 
Най-старото му оръжие е 
от 1763 г. – френски кава-
лерийски кремъчен пищов, 
който видял в един филм. 
От огнестрелните оръжия 
има револвери, предно-
пълнещи – пушки, писто-
лети. За преднопълнещите 
бреговчанинът обяснява, 
че са започнали от фи-
тилно оръжие, което не е 
имало механизъм – едно 
фитилче, което има посто-
янно огънче на него и като 
се подаде върху барутния 
заряд се възпламенява и 
се произвежда изстрел. 
„Интересното при фитил-
ното оръжие е, че на 10 чо-
века е имало един, който е 
поддържал постоянно огъ-
ня на оръжията“, посочва 
родолюбецът. 

Той допълва, че след 
това се е появило кремъч-
ното оръжие, като при него 

не може да се говори за 
някакъв стандарт. Всеки 
един майстор-тюфекчия 
спазвал технологията на 
производство на този вид 
оръжие, но визуално – 
колко да бъде изкривена 
дръжката, какви украше-
ния да има опирало до вку-
са на съответния майстор. 
„Те са били страшно богато 
украсени – инкрустирани 
със злато, сребро, с вгра-

дени скъпоценни камъни 
в дървенията, със седеф 
и други. Такова оръжие си 
поръчвали богати хора, за-
щото са били доста скъпи. 
Изработването на оръжия 
е било голям занаят. Ви-
динската школа на времето 
е била една от най-добри-
те в национален мащаб“, 
заявява Иво. 

Подчертава, че за стан-
дартизиране на оръжието 
като модел може да се го-
вори едва след създаване-
то на първите пушки с „уни-
фицаран“ патрон, който е 
бил от хартия – картонена 
гилза и детонатор. Това, ко-
ето възпламенява барутът, 
е вътре в самата картоне-
на гилза, с едни дълги игли. 
„Тези пушки са вървели в 
комплект с още 10 игли, 
защото гърмиш, гърмиш и 
те изгарят от самата тем-
пература. Това са пушките 
дрейзе – иглянки“, обясня-
ва родолюбецът. Разказът 
му продължава със след-
ващия вид пушка - шаспо, 
която е била на въоръже-
ние на българското опъл-
чение. „Морално остаряла 
пушка за времето 
на Опълчението, но 
е факт, че са били 
такива пушките. За-
това е превъоръжа-
вано българското 
опълчение с пуш-
ката крънка – руска 
пушка. Те са доста 
разновидности – за 
линейните части, за 
стрелковите части, 
карабина крънка“, 
уточнява Иво и по-
яснява, че прин-
ципът на работа е 
един и същ, разли-
ката е в дължината 
на цевта, гривните 
и мерната пластина 
– тоест далекобой-
ността. 

За притежаваните огне-
стрелни оръжия Иво си е 
направил труда да напра-
ви каталог на тези, които 
не трябва да се регистри-
рат и не се водят за огне-
стрелни според Закона за 
оръжията, боеприпасите, 
взривните вещества и пи-
ротехнически изделия. „На-
правил съм каталог, пре-
дал съм го на човек, който 
отговаря за лицензирането 

и издаването на експертни 
справки, лицензиран оръ-
жеен експерт – доц. Георги 
Маринов. В този каталог са 
описани оръжията, които 
притежавам като колекция 
и които не подлежат на ре-
гистрация. В каталога има 
кратка уикипедия за всеки 
екземпляр, снимка на оръ-
жието и извадка от закона. 
Това е като лична карта за 
всяко едно оръжие в ката-
лога“, заявява Иво. Допъл-
ва, че не е нужно да се пра-
ви това нещо, но преценил, 
че както обикаля навсякъде 
из България, за успокоение 
на колегите му от КОС към 
МВР е добре да го има. „Ес-
тествено ще събирам още 
оръжия и ще увеличавам 
каталозите“, споделя Иво. 
Разказва, че разнообрази-
ето при хладните оръжия 
в колекцията му също е 
доста голямо – притежава 
сабии, ятагани, байонети 
(щик, който се поставя на 
пушката, но в същото вре-
ме става и сабя), ножове, 
ками, каракулаци 
(български овчар-
ски нож). 

Родолюбецът Иво Иванов: „Най-ценното в колекцията ми 
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Благодарение 

на своето хоби по 
реставриране на 
старинни оръжия 

Иво получил майсторско 
свидетелство като май-
стор-тюфекчия (тюфекчия 
- човек, който ремонтира, 
прави тюфеци, от турска-
та дума „тюфек“ - пушка, 
бел. на „НИЕ“) от Северо-
западната задруга на ста-
ри занаяти, с председател 
грънчарят Куман Жеков. В 
задругата, която е със се-
далище във Враца, са съ-
брани майстори, практику-
ващи своите занаяти както 
се е правило едно време. 
„Тази година бях поканен от 
тях да ми връчат майстор-
ското свидетелство като 
майстор-тюфекчия. В спи-
съка на стари занаяти се 
води изработване и ремонт 
на старинно оръжие. Точно 
това, което правя“, споделя 
с гордост родолюбецът. 

колекция от военни 
униформи и автентични 
носии

Паралелно с оръжието, 
Иво започнал да събира 
и униформи, защото при 
участието във възстановка 
е важно както автентичното 
въоръжение, така и дрехи-
те, които също трябва да са 
от съответния исторически 
период. „Така започна едно 
гледане на снимки от едно 
време, запознанство с ши-
вачки, помощ от приятели – 
даваха ми техни униформи, 
които имаха. Така че си на-
правих и доста униформи, 
като се започне от Възраж-
дането до Първа световна 
война включително“, спо-
деля Иво. Освен български 
униформи, в колекцията си 
той има и руски – летни и 
зимни, както и румънски. 

Освен оръжия и уни-
форми постепенно колек-
цията на Иво се увеличила 
с автентични носии от на-
шия край и от колоритните 
фолклорни области на Бъл-
гария. „От носиите имам 
тронска носия от Елхово. 
Историята за тази носия 
също е много интересна. 
Цар Борис като минал през 
Елхово търсел българска 
народна носия за жена си 
за някакъв бал. Жена му 
много се впечатлила от ел-
ховската носия, та си взела 
такава. Името на носията 
идва от това, че на трона 
била с тази носия, затова 
я наричат тронска. Имам 
и носия от село Аврен, Из-
точни Родопи автентична 
българо-мохамеданска но-
сия, кюстендилска, мъжка 
бреговска, от Кулско имам 
носии“, изброява бреговча-
нинът.

издирване на истори-
чески документи и сним-
ки

Колекционирането на 
подобни автентични пред-
мети неизменно е свързано 
с трупането на исторически 
познания. Така постепенно 

Иво се запалил и по издир-
ването и съхраняването на 
стара литература, докумен-
ти, автобиографии, сним-
ков материал. Насъбрали 
се и документи, артефа-
кти. Дори в колекцията си 
бреговчанинът притежава 
ръкописа на подпоручик от 
Брегово, който си е водил 
дневник за периода от Бал-
канската война до края на 
Първата световна война. 
„Моят прадядо е бил до-
броволец в Трети пехотен 
бдински полк, ветеран – 2 
години и половина е бил 
пленник на англичаните в 
Солун. Сега съм започнал 
да събирам информация 
за неговите другари. Имам 
снимка на марш на Трети 
пехотен бдински полк. Сега 
идеята е да събера колкото 
се може повече снимки с 
информация за тези хора, 
които са дали живота си 
за това да бъдем държа-
ва“, посочва Иво и допъл-
ва, че всичко това, което 

той има като информация 
и документи – обща сним-
ка на Първа картечна рота 
на Трети пехотен бдински 
полк, снимка с послание до 
дъщерята на първия око-
лийски началник на Видин, 
машина за ръчно плетене, 
която той подарил на дъ-
щеря си от 1903 г., смята да 
го събере в една книжка.

Родолюбецът има в ко-
лекцията си и един духов 
музикален инструмент на 
Трети пехотен бдински полк 
– баритон, с който много се 
гордее. Всички тези стари 
предмети бреговчанинът  
намира от познати, най-ве-
че ходейки по възстанов-
ките. „Всеки колекционира 
нещо и там най-лесно се 
намират части за оръжия-
та. Имал съм случаи, кога-

е историята“

то хора от общината, които 
ме познават, ровейки по 
старите къщи, намират раз-
ни старинни предмети и ми 
ги дават. Всичко, разбира 
се, е в окаян вид. Всичко е 
в ръжда. Това се препипва, 
всяко болтче се развър-
та, а това е най-голямото 
удоволствие за мен – да 
развъртиш болт, завъртян 
преди 150 години. Това е 
най-хубавата част за мен, 
успокоява ме. Връщаш 
нещо загинало във време-

то към живот“, пояс-
нява Иво.

мечтата за въз-
становяване на Че-
ган чешма

Ровейки се из 
историята на нашия 
край, бреговчанинът 
попаднал на инте-
ресни факти. „Така 
както си четях от 
една книга от 1902 г. 
за Белоградчишкото 
въстание, видях, че 
по онова време Ви-

дин е по-голям от София. 
Уважавам Видин много. 
Сега не живея в града, но 
там съм роден, там съм 
живял. Винаги съм го за-
щитавал. Градът ни е бъ-
кан с история“, пояснява 
родолюбецът и разказва 
за княз Фердинанд, който 
стъпил на българска те-
ритория първо във Видин, 
където акостирал корабът 
му. Фердинанд преминал 
тържествено през „Стам-
бол капия“ – по този случай 
над капията била постро-
ена шатра, свирил е духо-
вият оркестър. „Мога да по-
кажа снимки. Толкова се е 
харесала на видинлии тази 
обстановка, та са оставили 
тази шатра дълги години и 
там са се веселили хората“, 
обяснява Иво. 

Той разказва и друг 

факт – че гербът на 
Видин, който е на 
„Стамбол капия“, не 
е оригиналният, а 
копие. На времето 
когато тогавашният 
видински кмет Бърни 
Бончев дал поръчка 
да се измисли герб 
на Видин, символът 
се поставя за пръв 
път на „Чеган чеш-
ма“, която се е на-
мирала в Крайдунав-
ския парк – бившата 
баня. Тя била военен 
паметник, построен в 
памет на загиналите 
през Първата светов-

на война в една от най-кър-
вавите битки – при Чеган. 
Но в последствие гербът се 
харесал и направили копие 
от месинг, което сега е на 
„Стамбол капия“. „Всичко 
това е част от историята 
на града ни и много малко 
хора го знаят. Исках да въз-
становим „Чеган чешма“. 
Дори на 28 декември преди 
три години на Общински съ-
вет се гласува възстановя-
ването й. Имам от главния 
архитект на Видин скица, 
всичко готово за строеж, 
петно къде да се строи, ма-
кар и не на оригиналното 
място, защото част от него 
е частна собственост вече. 
Идея ми е да се възстанови 
този паметник, за да остане 
за всички видинлии и в го-
рещите летни дни да пият 
вода от тази чешма“, споде-
ля Иво. 

Освен с реставрацията 
на оръжия в свободното си 
време родолюбецът връ-
ща към живот предмети, 
намиращи се в църквата в 
Брегово, тъй като според 
него именно Божият храм е 
било мястото, където наши-
те предци са търсили утеха 
и спасение. „Благодарение 
на църквата ние сме запа-
зили литературата си, исто-
рията си, душата си най-ве-
че. Църквите са построени 
от нашите предци, добро-
волно, със собствен труд 
и средства. Затова трябва 
да ги поддържаме“, заявя-
ва Иво. Разказва, че дори 
и в момента продължават 
да реставрират църквата в 
Брегово – правят навес за 
курбан и други мероприя-
тия. 

В момента богатата и 
разнообразна колекция на 
Иво е събрана в дома му, 
който се е превърнал в 
един мини музей. Разказва, 
че през 2015 година напра-
вили в Брегово мини музей. 
Тогава създал чета „Тимош-
ки хайдути“ – Брегово към 
Патриотичен клуб „Бдинци“ 
– там се събрали негови съ-
мишленици, които искали 
да имат такова помещение, 
където да се събират и да 
покажат бита на хората от 
Бреговско. Направили му-
зея така, че все едно посе-
тителят влиза в стая от ми-
налото – една разходка от 
Възраждането до Първата 
световна война, като експо-
натите ги сменял на месец, 

за да не омръзват 
на хората. Сега, за 
съжаление, музе-
ят не съществува, 
но бреговчанинът 
се надява, че пак 
ще се възстано-
ви. „Много хубаво 
беше. Идваха деца 
от Видин с автобу-
си организирано 
на уроци по родо-
любие, като преди 
това съгласувахме 
темата, която ще 
дискутирам с де-
цата. Обличах се с 
дрехи от времето, 
за което ще говорим. 
Идеята беше да не бъде 
като монолог – само аз да 
разказвам, а да бъде диа-
лог. Това е хубаво, защото 
събуждам в децата интере-
са в последствие да търсят 
още информация. Едно е 
да го четеш в суха материя, 
друго е да го видиш, да го 
пипнеш, ефектът е по-го-
лям“, обяснява Иво. 

уроци по родолюбие
Затова бреговчанинът 

продължава да представя 
уроци по родолюбие пред 
деца. Обикаляйки по събо-

рите из България, на Иво 
му хрумнала една игра, с 
която хем да забавлява 
децата, хем да ги научи на 
нещо от историята. „Измис-
лихме едни хайдушки игри. 
Създавам в една шатра 
хайдушки кът с малко оръ-
жия, малко униформи. На 
синията седя аз, пред „по-
гледа“ на Левски и се зани-
мавам с дечицата, гости на 
фолклорния събор. Питам 
ги: “Познавате ли кой е този 
господин на снимката, знае-
те ли от къде е, защо му ви-
кат така”. Питам ги искат ли 
да ми покажат лъвски скок, 
хвърлят юнашки камък, 
теглят юнашко въже, пре-
одоляват хайдушка пъте-
ка – тичане с препятствия, 
като накрая й са забучени 
български знаменца. Който 
има такова знаме, значи че 
е стигнал до края й“, обяс-
нява родолюбецът. 

Освен това той води 
уроци по родолюбие в учи-

лища и детски градина, като 
естествено се съобразява 
с възрастта на децата. „В 
детските градини не гово-
ря за дати и факти, защото 
все пак са малки деца. На 
тях им разказвам една при-
казка за България. Дори 
сега имам един проект на 
три етапа с детската гради-
на в Брегово“, посочва Иво 
и допълва, че е участвал и 
в трансграничен проект с 
деца от Видин и Калафат.

Обобщава, че колек-
ционерството е като една 
лавина. Започваш от нещо 

малко – в неговия случай 
снимки на една възстанов-
ка, и постепенно се увличаш 
все повече и повече. Спо-
деля, че както той говори за 
своя прадядо, така иска ня-
кога и неговите наследници 
да говорят за самия него. 
Затова за Иво събраната 
колекция е вид наследство. 
„В каталозите най-отзад 
има едни таблици и всяка 
година записвам цените на 
пазара на оръжията. Това е 
едно наследство за моите 
наследници. Да знаят какво 
притежават, какво съм пра-
вил“, подчертава Иво. Рад-
ва се, че е успял да запали 
и семейството си по своето 
хоби и те често ходят с него 
на мероприятия. 

„Хубаво е да се съх-
ранява старото, част от 
историята е. За мен най-
ценното в колекцията ми е 
именно историята“, казва в 
заключение Иво. 

мариЯна герасимова
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манастир „Света троица“ 
архимандрит Василий и 
отец Деян, които отговарят 
и за църквите в населено-
то място. Този на пръв по-
глед обикновен момент от 
духовния живот в селото 
тази година беше натова-
рен с допълнителна емо-
ционалност. Защото мал-
кият храм, полувкопан в 
земята – както е било оби-
чайна практика за църков-
ните градежи през епохата 
на Възраждането, отскоро 
е със статут на недвижима 
културна ценност с нацио-
нално значение. 

В мотивите на Нацио-
налния институт за недви-
жимо културно наследство 
(НИНКН) се посочва, че 
храмът „Свето Възнесе-
ние“ в село Дреновец е но-
сител на общата памет на 
българската възрожденска 
история. Той е ценен при-
мер за възрожденската 
ни храмова архитектура, 
а съхранените стенописи, 
икони и иконостас от сре-
дата и края на 19-и век, 
изработени от майстори 
от Дебърската школа, са 
с висока художествена 
стойност и пластично-ху-

дожествени качества. 
До момента не са пра-

вени опити за ремонти и 
строителни дейности, не 
е предприемана и рестав-
рация на художествените 
ценности. Така, съхранен 
във висока степен в ав-
тентичен вид, храмът е 
носител на информация 
за майсторите-строите-
ли във Видинска епархия 
и за епохата на Възраж-
дането в България като 
цяло. Според експертите 
от НИНКН, храмът „Свето 
Възнесение“ би бил обект 
на голям туристически ин-
терес след неговата рес-
таврация. 

Предписани са и кон-
кретни мерки, които тряб-
ва да се вземат, за да 
бъде културната ценност 
опазена. Това включва 
консервация, реставрация 
и експониране на храма 
и на елементите с худо-
жествена стойност, както 
и на елементите на обза-
веждането. Трябва да се 
извърши конструктивно 
укрепване на храма, както 
и консервация и рестав-
рация на входните врати. 
Нужна е и консервация и 
реставрация на иконоста-
са и на иконите, консерва-
ция и реставрация на сре-

нописите и на настилката 
(от червен камък) в нао-
са (най-голямата, средна 
част от вътрешността на 
един храм). Необходимо 
е също така да се изгра-
ди ограда по границите на 
имота, както и територия-
та да бъде облагородена 
и да се направи дренажна 
система. Освен това от 
консервация и реставра-
ция се нуждае и камбана-
рията.

Това е една от най-ста-
рите църкви в Ружинска 
община, каза за вестник 
„НИЕ“ кметът на общината 
Александър Александров. 
Макар точната година на 
изграждане да не е ясна, 
известно е, че горе-долу 
по същото време е постро-
ена и църквата в другия 
квартал на Дреновец (Чор-
лево) – тя обаче не е така 
красиво изписана, както е 
храмът „Свето Възнесе-
ние“, допълни Алексан-
дров. 

Кметът съобщи, че на 
22 ноември са се прове-
дели избори за църковно 
настоятелство на храма и 
за председател е опреде-
лен архимандрит Василий 
и членове: Сашка Йорда-
нова, Горичка Петкова, 
Румяна Георгиева и Роза 

Цветанова. „Задачата на 
църковното настоятелство 
е не само да се поддържа 
храма, но и да бъдат една 
връзка между местната 
власт и църковната власт, 
така че да се обединят уси-
лията на двете институции 
– на Църквата, и на Общи-
ната, за да се организират 
честванията на всички ва-
жни християнски празници 
и да се възроди духовният 
живот. Една от основните 
цели е да се опитаме се 
усилим вярата на хората, 
да ги научим отново да 
посещават храма на ре-
лигиозните празници и по 
други поводи, да почитаме 
храма и свещениците, да 
следваме християнски-
те ценности и традиции, 
защото те са ни крепили 
през вековете“, сподели 
Александър Александров. 

Той допълни, че от ак-
тивността и инициатив-
ността на църковното на-
стоятелство ще зависи и 
осигуряването на финан-
сиране за извършване на 
необходимите дейности 
по консервация и рестав-
рация, тъй като именно 
настоятелството е това, 
което има право да канди-
датства с проект. Кметът 
увери, че Общината е го-

това да предоставя тех-
ника, необходима за под-
държане на територията 
около храма. Ще се окаже 
съдействие и за бързото 
получаване на всички не-
обходими съгласувателни 
документи и разрешител-
ни за строеж, когато се 
стигне до изготвяне на 
проект за реставрация и 

консервация. „Надяваме 
се, че още през 2021 го-
дина ще се кандидатства 
за финансиране за необ-
ходимия ремонт и за въз-
становяване на уникални-
те стенописи – църквата 
е наистина много красива 
и е жалко, когато тя не се 
посещава“, посочи кметът 
на Ружинци.

Земеделие, бизнес, туризъм – акценти в приемните на ОИЦ в Чупрене и Ружиници

Храмът „Свето Възнесение“ в Дреновец е обявен за 
паметник на културата с национално значение

С приемни за възмож-
ностите за финансиране 
от Европейските фондо-
ве в Чупрене и Ружин-
ци вчера (24 ноември) 
стартира 18-ият инфор-
мационен цикъл на Об-
ластен информационен 
център - Видин (ОИЦ), 
който ще обхване всички 
единадесет общини на 
областта. Потенциални-
те бенефициенти може-
ха да зададат на място 
своите въпроси за ак-
туалните и предстоящи 
възможности за финан-
сиране от Оперативните 
програми, Програмата 
за развитие на селските 
райони, други източници 

за подкрепа, както и 
да получат инфор-
мационни материа-
ли. 

Финансирането 
на различни иници-
ативи в сферата на 
земеделието, под-
крепата за бизнеса 
в условията на пан-
демия, туризмът, 
като генератор на 
местното развитие, 
бяха акценти в при-
емните в Чупрене 
и Ружиници. Еки-
път на ОИЦ - Ви-
дин представи на 
посетителите двете 
предстоящи мерки 
по ОПИК „Адапти-

ране на дей-
ността на МСП 
в контекста на 
COVID-19“ и 
„Подкрепа за 
малки предпри-
ятия с оборот 
над 500 000 
лв. за преодо-
ляване на ико-
н о м и ч е с к и т е 
п о с л е д с т в и я 
от пандемията 
COVID-19“, как-
то и възмож-
ностите за под-
крепа от Фонд 

"Безопасни ус-
ловия на труд" 
на МТСП. Из-
граждането на 
детски кътове, 
по актуална-
та процедура 
по ОПРЧР, бе 
п р е д с т а в е н о 
както на пред-
ставители на 
бизнеса, така 
и на местните 
а д м и н и с т р а -
ции в Чупрене 
и Ружинци. Фи-
нансирането на 

младите фермери и 
малките стопанства 
от ПРСР в след-
ващия програмен 
период, бяха сред 
другите теми, към 
които посетителите 
на приемните проя-
виха интерес.

Екипът на ОИЦ 
- Видин проведе и 
отделна среща с 
кмета на община Ру-
жинци Александър 
Александров. На 
нея бяха обсъдени 
предстоящите въз-
можности за проект-
но финансиране на 
общината, както и 
текущото състояние 

на изпълнението на про-
ектите и инвестициите в 
Ружинци. Александров 
сподели проектното си 
намерение за социали-
зация и включването в 
туристически продукт на 
римското селище „Гра-
дище“, част от фортифи-
кациите, изградени по 
протежението на Дунав-
ския лимес. Служители-
те в Областен информа-
ционен център – Видин 
заявиха, че рамките на 
настоящите си и разши-
рени от 2021 г. правомо-
щия, ще съдействат за 
реализацията на идея-
та.

Кметът на община Ружинци Александров обсъди с екипа на 
ОИЦ проектното намерение за социализация и включване в ту-
ристически продукт на римското селище „Градище“
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В Монтана ограничават движението на автобуси и камиони 
при превишаване на нивата на фини прахови частици

Коледна украса вече свети 
по улиците на Монтана
Отменени са много традиционни изяви, 

за да се запази здравето на хората

50 000 лв. за 
Белодробната болница

Игрището в училище 
„Васил Кънчов“ – напълно 

обновено и с нова настилка

„Осинови врачанско семейство“
Общината се включи в благотворителната кампания 

Допълнително финансиране за заетост 
на младежи в Северозападния регион

Монтана се подгот-
вя за предстоящите Ко-
ледни и Новогодишни 
празници, така че да не 
излага на риск здравето 
на хората, заяви дирек-
торът на Хуманитарни 
дейности в общинската 
управа Александър Ге-
расимов.

Вече е украсена ко-
ледната елха в центъра 
на града. Светлините й 
ще бъдат запалени по 
традиция в началото на 
декември, но няма да 
има празнична програ-
ма по този повод. Под-
редени са и дървените 
павилиони за Коледния 
базар на входа към пло-
щад „Жеравица“. 

На 2 декември Мон-
тана отбелязва и 129 
години от обвяването 
на градския статут на 
общината. Традицион-
ният прием на кмета 
за празника няма да се 
проведе, но се обсъж-
дат фирмите, които да 
бъдат наградени с по-
четна значка. Заради 
извънредната ситуация, 

в която е поставена не 
само страната, но и це-
лия свят, през тази го-
дина ще бъдат отличени 
собственици на фирми, 
проявили обществена 
отговорност и дарили 
средства и медицинска 
апаратура за лечение на 
заболелите от COVID-
19.

През декември тра-
диционно се провежда 
и тържествено награж-
даване на най-добрите 
спортисти на Монтана 
през годината. Анкета-
та сред журналисти и 
спортни клубове вече е 
пусната, но самата цере-
мония няма да се прове-
де в познатия формат.

Под въпрос са и он-
лайн концертите, на ко-
ито се научихме през го-
дината, заради трудната 
организация, заяви още 
Герасимов.

Той уточни, че на-
връх Нова година ще 
има празнична заря, но 
едва ли ще се съберем 
заедно на площада да 
посрещнем 2021 година.

Общинският съвет в 
Монтана взе 24 реше-
ния на провелата се на 
26 ноември сесия. Сред 
най-важните от тях е 
одобреното предложе-
ние за изграждане и под-
държане на системата 
за ранно предупрежде-
ние за замърсяване на 
въздуха. Съветниците 
гласуваха при превиша-
ване в три поредни дни 
на нивата на фини пра-
хови частици да бъде 
ограничено движението 
на автобуси и опреде-
лени категории товарни 
автомобили. Тази мярка 
е част от Комплексна-
та програма на Община 
Монтана за намаляване 
нивата на фини прахови 
частици и полициклични 

ароматни въглеводороди  
в атмосферния въздух за 
периода 2019-2023 г. 

Общинският съвет 
прие и Наредба  за реда 
и условията за 

отпускане на финан-
сова помощ за закупу-
ване на първо жилище 
от млади семейства 

на територията на 
община Монтана. По си-
лата на наредбата ще 
бъдат подкрепяни с ед-
нократна помощ в раз-
мер до 3% от стойността 
на жилището, но не по-
вече от 2 000 лв. млади 
семейства. Съпрузите 
трябва да са на възраст 
от 18 до 35 години вклю-
чително, да са с постоя-
нен или настоящ адрес 
в община Монтана, като 

поне единият от тях е ре-
гистриран тук преди не 
по-малко от три години. 
Друг критерии, на кой-
то трябва да отговарят 
кандидатите, е липса на 
задължения към държав-
ния бюджет. 

Общинският съвет 
даде картбланш за кан-
дидатстването и изпъл-
нението на 4 проекта, 
свързани с услуги за 
ранно детско развитие; 
патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с 
увреждания; инвестиции 
в културна инфраструк-
тура и информационна 
кампания за екологична-
та мрежа „Натура 2000” 
в България – 2.

Съветниците гласу-
ваха „За” въвеждането в 
община Монтана на 

задължителна пре-
дучилищна подготовка 
за 4-годишните деца 

през учебната 
2020/2021 година от 
01.12.2020 г. Ангажи-
мент на Общината е да 
осигури необходимите 
условия, съгласно изис-

кванията на държавните 
образователни стандар-
ти за предучилищното 
образование и за физи-
ческата среда, инфор-
мационното и библио-
течното осигуряване на 
детските градини, учи-
лищата и центровете за 
подкрепа за личностно 
развитие.

Бе приет и План за 
интегрирано развитие на 
Община Монтана за пе-
риода 2021-2027 г. Този 
основополагащ страте-
гически документ залага 
общата рамка и за устой-
чиво и интегрирано раз-
витие на местно ниво. 

На последната но-
емврийска сесия на Об-
щински съвет - Монтана 
бяха избрани и 27 съ-
дебни заседатели на Ра-
йонен съд – Монтана. 

Местният парламент 
взе и решения, касае-
щи съфинансирането 
на проекти, регулиране 
на териториалното и се-
лищно устройство, упра-
влението на общинската 
собственост и други.

Близо 50 000 лв. са 
инвестирани в цялостния 
ремонт на футболното иг-
рище в двора на СУ „Ва-
сил Кънчов“. Средствата 
за обновяването на иг-
рището са осигурени от 
бюджета на Община Вра-
ца. Подменени са изцяло 
изкуствената настилка, 
обезопасителните огра-

ди, както и футболните 
врати.

Спортното съоръже-
ние бе символично от-
крито от възпитаниците 
на учебното заведение, 
които проведоха прия-
телски мач. На събитието 
присъстваха заместник-
кметовете Мария Попова 
и инж. Цветан Стойчков.

Правителството прие 
четвърто изменение на 
Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресур-

си“ 2014-2020 г„ с което се 
осигуряват допълнително 
368 218 лева за Инициа-
тивата за младежка зае-

тост за 2020 г. Средствата 
ще се насочат изцяло към 
мерки в Северозападния 
регион за активиране на 

неактивни младежи, които 
последствие ще могат да 
бъдат подпомогнати при 
намиране на работа.

С мнозинство Общин-
ският съвет подкрепи 
предложението на кмета 
на община Враца Калин 
Каменов за осигуряване 
на допълнителни 50 000 
лв. за Специализирана-
та болница за активно 
лечение на пневмо-фти-
зиатрични заболявания. 
Средствата за  Бело-
дробната болница са от 
бюджета на местната 

администрация и ще са 
за сметка на Програмата 
за културни мероприя-
тия. Необходимостта от 
осигуряване на целевата 
субсидия за диспансера 
е заради ръст на разхо-
дите на лечебното заве-
дение за закупуване на 
медикаменти, консумати-
ви, защитни средства за 
персонала, както и дос-
тавката на кислород.

Институции и граждан-
ски организации се вклю-
чиха в благотворителна 
кампания „Осинови врачан-
ско семейство“, която се 
организира за 18-а поредна 
година в града. Зам.-кмети-
цата на община Враца Петя 
Долапчиева поздрави орга-
низаторите и приветства 
всички присъстващи за до-
брата кауза.

Кметът Калин Каменов 
ще зарадва с подаръци 
3-годишно момиченце, кое-
то си е пожелало за Коле-
да детска книжка, спортен 
екип, комплект домакински 
уреди и лакомства. С пода-

ръци ще зарадват децата 
и заместник-кметовете Ма-
рия Попова, Александър 
Владимиров, Цветан Стой-
чков и секретаря на Общи-
на Враца Нина Дакева.

Зам.-кметицата Долап-
чиева и областната упра-
вителка Малина Николова 
връчиха и наградите за ин-
женер и учител на годината 
на инж. Цветан Цветков и 
инж. Димитър Иванов.

На събитието присъст-
ваха още председателят 
на Общинския съвет Вла-
димир Христов, общински 
съветници, зам.областни-
ят управител Мирослав 

Комитски, директори на 
образователни и културни 
институции и др.

Кампанията ще продъл-
жи до средата на декември 
и има за цел да подпомогне 
социално слаби семейства 

и техните деца с подаръци 
за Коледните и Новогодиш-
ните празници. В благотво-
рителното дело са включе-
ни повече от 100 деца от 
училища и детски градини.



10

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

бр. 49 понеделник -  неделя  30 ноември - 6 декември 2020 г.

  процедура за провеждане на пуб-
лични търгове с тайно наддаване 
за отдаване под наем на помеще-

ния – публична и частна общинска 
собственост и земеделска земя на 

територията на община видин:
1. Помещение с площ 20,00 

кв.м., находящо се в с. Капитановци, 
Кметството, ет. 1 за осъществяване на 
здравна дейност, по реда на Закона за 
лечебните заведения, за срок от три 
години, начална тръжна цена – 8,00 
лв., месечен наем без ДДС и начален 
час за провеждане на търга - 10,00 ч.

2. Помещение с площ 23,60 
кв.м., част от имот с идентификатор 
10971.502.204.1.16 по КК на гр. Видин, 
находящо се в гр. Видин, ул. „Дунав-
ска“ № 1, ет. 1 (Речна гара) за срок от 
три години, за офис, при начална тръж-
на цена – 212,00 лв., месечен наем без 
ДДС и начален час за провеждане на 
търга - 10,15 ч.

3. Помещение с площ 26,2 
кв.м., част от имот с идентификатор 
10971.502.204.1.7 по КК на гр. Видин, 
находящо се в гр. Видин, ул. „Дунав-
ска“ № 1, ет. 1 (Речна гара) за срок от 
три години, за офис, при начална тръж-
на цена – 236,00 лв., месечен наем без 
ДДС и начален час за провеждане на 
търга - 10,30 ч.

4. Помещение-частна общинска 
собственост, за хранителен магазин, 
находящо се в двуетажна масивна 
сграда, ет. 1 на с. Ботево (пътя гр. Ви-
дин-гр. Лом), с площ 32,00 кв.м., на-
чална тръжна цена - 57,60 лв. месечен 
наем без ДДС и начален час за про-
веждане – 10,45 ч.  

5. Помещение № 8 – частна 
общинска собственост, ет. 3, с площ 
13,80 кв.м., находящо се в гр. Видин, 
ул. “Цар Симеон Велики” № 40 за сто-
матологичен кабинет, начална тръжна 
цена - 49,68 лв. месечен наем без ДДС 

и начален час за провеждане на търга 
- 11,00 ч.

6. Земеделска земя в землище-
то на с. Майор Узуново, имот с иден-
тификатор 46111.37.23 с начин на 
трайно ползване нива V-та категория, 
с площ от 15,658 дка.- частна общин-
ска собственост, находящ се в мест-
ност „Ариф“, при начална тръжна цена 
423,00 лв. наем за една стопанска го-
дина и начален час за провеждане на 
търга - 11,15 ч.

I. търговете ще се проведат на 
17.12.2020 г.  в административната 
сграда на община Видин, Медиен цен-
тър-партерен етаж.

II. тръжната документация се за-
купува в срок до 16.12.2020 г. до 16,00 
ч. от ет.7, стая № 4 в административ-
ната сграда на община Видин. Цена на 
документацията – 40,00 лв. без ДДС.

III. заявления за участие в търго-
вете и придружаващите ги документи 
се подават в срок до 16.12.2020 г. до 
17,00 ч., в “Център за информация и 
обслужване на граждани”, админи-
стративната сграда на община Видин, 
ет.1.

IV. време и начин за оглед - всеки 
работен ден.

V. депозит за участие в търго-
вете – 100,00 лв. (сто лв.),  внесе-
ни в срок до 16.12.2020 г. включи-
телно, 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  ед-
номесечен срок, от връчване на Запо-
ведта 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  

Новите противоепидемични мерки с действие до 21 декември 2020 г.
С издадена на 25 ноември от 

министъра на здравеопазването 
Заповед № РД-01-677 от 23:30 ч. 
на 27 ноември до 21 декември 
2020 г. в страната са въведени 
допълнителни противоепиде-
мични мерки.

Ето пълния текст на запове-
дта:

з а п о в е д
рд-01-677/ 25.11.2020

на основание чл. 63, ал. 4, 
6 и 11 и чл. 63в от закона за 

здравето, чл. 73 от
Административнопроцесу-

алния кодекс, и във връзка с Ре-
шение No 855 на Министерския 
съвет от 25 ноември 2020 г. за 
удължаване срока на обявена-
та с Решение No 325 на Минис-
терския съвет от 14 май 2020 г. 
извънредна епидемична обста-
новка, удължена с Решение No 
378 на Министерския съвет от 12 
юни 2020 г., Решение No 418 на 
Министерския съвет от 25 юни 
2020 г., Решение No 482 на Ми-
нистерския съвет от 15 юли 2020 
г., Решение No 525 на Министер-
ския съвет от 30 юли 2020 г., Ре-
шение No 609 на Министерския 
съвет от 28 август 2020 г. и Ре-
шение No 673 на Министерския 
съвет от 25 септември 2020 г. и 
предложение от Главния държа-
вен здравен инспектор

н а р е ж д а м:
I. Въвеждам следните вре-

менни противоепидемични мер-
ки на територията на

Република България счита-
но от 23.30 часа на 27.11.2020 г. 
до 21.12.2020 г.:

1. Преустановяват се при-
съствените учебни занятия (в 
т.ч. учебни практики, стажове, 
изнесени учебни часове, изпити, 
дуална система на обучение и 
др.) в училищата и  центровете 
за подкрепа за личностно разви-
тие. Решението за преминаване 
в обучение в  електронна среда 
от разстояние се взема от ми-
нистъра на образованието и на-
уката при  условията и по реда 
на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 
5 от Закона за предучилищното 
и  училищното образование.

2. Преустановява се про-
веждането в присъствена среда 
на групови извънкласни  дей-
ности и занимания, дейности 
по интереси, занимални и дру-
ги, организирани в училищна  и 
извънучилищна среда за всички 
възрастови групи.

3. Преустановява се при-
съственият учебен процес във 
висшите училища. Допуска се  
само провеждането на държав-
ните изпити за придобиване 
на специалност в системата на  
здравеопазването, при стриктно 
спазване на мерките за превен-
ция и контрол на инфекциите  
съгласно Наредба No 3 от 2013 
г. за утвърждаването на меди-
цински стандарт по превенция 
и контрол на вътреболничните 
инфекции.

4. Преустановяват се при-
съствените групови занятия в 
езикови центрове, образовател-
ни центрове и други обучителни 
центрове и школи, организира-
ни от юридически и физически 
лица.

5. Преустановяват се по-
сещенията в детски градини и 
детски ясли, както и в детски 
центрове, клубове и други, пре-
доставящи организирани групо-
ви услуги за деца.

6. Преустановява се про-
веждането на конгресно-конфе-
рентни мероприятия,семинари, 
конкурси, обучения, тимбилдин-
ги, изложения и други обществе-
ни мероприятия в присъствена 
форма.

7. Преустановява се про-
веждането на всички културни 
и развлекателни мероприятия 
(кина, музеи, галерии, сценични 
прояви, концерти, занятия от 
танцовото, творческото и  музи-
кално изкуство и други). Изклю-

чение се допуска по отноше-
ние на театрите, при заетост  
на местата до 30 % от общия 
им капацитет, спазване на 
физическа дистанция от най-
малко  1,5 м. и задължително 
поставяне на защитни маски 
за лице.

8. Не се допуска органи-
зирането и провеждането на 
събирания и тържества от 
частен характер (сватби, кръ-
щенета, погребения и други) 
с присъствие на повече от 15 
човека.

9. Преустановяват се 
всички колективни и индиви-
дуални спортни мероприятия 
с тренировъчен и състезате-
лен характер за лица до 18 го-
дишна възраст, с изключение 
на международните спортни 
състезания, които са започ-
нали към датата на влизане в 
сила на тази заповед. Всички 
спортни мероприятия с тре-
нировъчен и състезателен ха-
рактер за лица над 18 годиш-
на възраст и международните 
спортни състезания за лица 
до 18 годишна възраст

се провеждат без публи-
ка.

10. Преустановяват се 
посещенията на фитнес цен-
тровете и залите за групови 
занимания към тях.

11. Преустановяват се по-
сещенията във всички заве-
дения за хранене и развлече-
ния по смисъла на чл. 124 от 
Закона за туризма. Допускат 
се само доставки или взимане 
на храна за дома и офиса.

12. Преустановяват се по-
сещенията в игралните зали и 
казина.

13. Преустановяват се по-
сещенията на търговските цен-
трове (представляващи една 
или повече сгради, в които са 
разположени магазини, заведе-
ния и други търговски обекти) и 
търговските центрове тип МОЛ, 
с изключение на магазините за 
хранителни стоки, лечебнитеза-
ведения, аптеките, дрогериите, 
оптиките, зоомагазините, банки-
те, застрахователите, доставчи-
ците на платежни услуги, офи-
сите на телекомуникационните 
оператори и други доставчици 
на съобщителни услуги в тях.

14. Преустановява се про-
веждането на групови туристи-
чески пътувания (екскурзии) с 
организиран транспорт в стра-
ната и в чужбина и групови по-
сещения на туристически обекти 
в страната.

15. Всички физически и юри-
дически лица, които са собстве-
ници или управляват търговски, 
административни или други 
обекти, които предоставят услу-
ги на гражданите, и чиято дей-
ност не е преустановена с тази 
заповед, създават организация 
за контрол на броя на клиенти-
те в съответния обект, като не 
допускат повече от 1 човек на 3 
кв. м.

16. На всички пазари, тържи-
ща и базари се създава органи-
зация за еднопосочно движение 
и осигуряване на дистанция от 
най-малко 1,5 м. между посети-
телите. Работещите и посетите-
лите са длъжни да носят защит-
на маска за лице.

17. Работодателите и ор-
ганите по назначаване да ор-
ганизират работния процес на 
работниците/служителите в 
дистанционна форма (работа 
от разстояние/надомна работа), 
където е възможно, като допус-
кат присъствена работа на най-
много 50% от персонала.

18. Магазините за хранител-
ни стоки организират работата 
си, като не допускат лица под 
65-годишна възраст в съответ-
ните обекти в часовете между 
8.30 и 10.30 часа.

19. Преустановява се про-
веждането на планов прием и 

планова оперативна дейност в 
лечебните заведения за бол-
нична медицинска помощ и ком-
плексните онкологични центро-
ве, с изключение на дейностите, 
свързани с трансплантация на 
органи, тъкани и клетки, диагно-
стиката и лечението на пациенти 
с онкологични и онкохематоло-
гични заболявания, дейности-
те по асистирана репродукция 
и ражданията, независимо от 
метода на родоразрешение, 
дейностите по рехабилитация, 
продължително лечение и пси-
хиатрична помощ.

20. Забраняват се посеще-
ния на външни лица/свиждания 
в лечебни заведения за бол-
нична помощ, с изключение на 
свижданията на пациенти в тер-
минален стадий. Забраната не 
се отнася за контролните органи 
при осъществяване на контрол-
ната им дейност.

21. В изпълнение на т. 3 
от Заповед No РД-01-439 от 
27.07.2020 г. директорите на 
регионалните здравни инспек-
ции предприемат действия и 
прилагат мерки на лечебните 
заведения за болнична помощ и 
комплексните онкологични цен-
трове на територията на съот-
ветната област, като определят 
задължителен брой легла за 
лечение на пациенти с основна 
или с придружаваща инфекция 
със SARS-CoV-2 от не по-мал-
ко от 20 % от обявените в съ-
ответната регионална здравна 
инспекция брой легла на всяко 
лечебно заведение за болнична 
помощ и комплексен онкологи-
чен център.

22. В специализираните 
институции за предоставяне на 
социални услуги и такива за со-
циални услуги от резидентен тип 
за деца и възрастни се допускат 
посещения на външни лица по 
изключение и по преценка на 
директора на институцията при 
спазване на въведените проти-
воепидемични мерки и предста-
вяне на декларация от посетите-
ля, че не е в контакт със заразно 
болни, няма признаци на остро 
респираторно заболяване и ще 
спазва въведените противоепи-
демични мерки на територията 
на институцията. Ограничение-
то не се отнася за контролните 
органи при осъществяване на 
контролната им дейност.

23. Дейностите, които не 

са преустановени или заб-
ранени с тази заповед, се 
провеждат при спазване 
на всички противоепиде-
мични мерки, въведени със 
Заповед No РД-01-675 от 
25.11.2020 г.

24. Министрите и дър-
жавните органи съгласно 
функционалната си компе-
тентност да предприемат 
спешни и незабавни кон-
тролни мерки на територи-
ята на цялата страна, като 
усилията да бъдат насочени 
към задължително прилага-
не и спазване на настояща-
та заповед и на Заповед No 
РД-01-675 от 25.11.2020 г.

25. Министърът на зе-
меделието, храните и гори-
те да възложи на Българска 
агенция по безопасност на 
храните реализирането на 
проверки в заведенията 
за хранене и развлечения, 
контролирани от агенцията.

26. Министърът на 
труда и социалната поли-
тика да възложи на Изпъл-
нителна агенция „Главна 
инспекция по труда“ реа-
лизирането на проверки 
на работодатели, относно 
спазване на изискванията 
на настоящата заповед и 
на Заповед No РД-01-675 от 
25.11.2020 г.

27. Областните упра-

вители и органите на местно 
самоуправление и местна адми-
нистрация, в рамките на функ-
ционалната си компетентност и 
при максимално използване на 
контролните си правомощия и 
административен капацитет, да 
създадат необходимата органи-
зация за контрол по спазване на 
противоепидемичните мерки на 
територията на страната, като 
разпореждат организационни 
мерки, в случай на необходи-
мост, при отчитане на конкрет-
ната специфика и данни за съот-
ветната област.

28. Органите на държавния 
здравен контрол да продължат 
реализирането на своите кон-
тролни правомощия, като за 
резултатите да информират ми-
нистъра на здравеопазването, 
по ред, определен от него.

II. Министрите съгласно 
функционалната си компетент-
ност дават указания, след съ-
гласуване с министъра на здра-
веопазването, за прилагането 
на въведените с тази заповед 
мерки в контролираните от тях 
сфери и създават организация 
за изпълнението им.

Указанията се публикуват на 
интернет страницата на съответ-
ното министерство.

III. Кметовете на общини мо-
гат да издават заповеди за при-
лагането на въведените мерки 
в рамките на техните правомо-

щия. Заповедите се публикуват 
на интернет страницата на съот-
ветната община.

IV. Заповед No РД-01-655 от 
13.11.2020 г. се отменя.

V. Заповедта влиза в сила от 
23.30 часа на 27.11.2020 г.

VI. Заповедта да се съобщи 
на регионалните здравни инспек-
ции, на министрите, на област-
ните управители и на кметовете 
на общини, и да се публикува на 
интернет страницата на Минис-
терство на здравеопазването.

VII. Регионалните здравни 
инспекции да уведомят област-
ните управители, кметовете на 
общини, директорите на област-
ните дирекции на Министерство 
на вътрешните работи и всички 
лечебни заведения на терито-
рията на съответната област за 
въведените противоепидемични 
мерки.

Заповедта подлежи на об-
жалване в едномесечен срок 
от публикуването й на интернет 
страницата на Министерството 
на здравеопазването, пред съот-
ветния административен съд по 
реда на Административнопроце-
суалния кодекс.

проФ. д-р коСтадин 
ангелов, 

дм
министър на 

здравеопазването

„Всички мерки, които ние 
вземаме, целят да намалят 
темпа на разпространение 
на заразата. Ние сме наясно, 
че тези мерки не могат да сп-
рат разпространението на 
вируса, но ще дадат глътка 
въздух на системата на здра-
веопазването, за да може тя 
да работи толкова ефектив-
но, колкото на всички нас ни 
се иска“. Това заяви минис-
търът на здравеопазването 
проф. Костадин Ангелов във 
връзка с допълнителните 
противоепидемични мерки, 
които влязоха в сила на 27 но-
ември и са с действие до 21 
декември 2020 г.



д-р адриана маркова
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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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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

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

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 двустаен 
апартамент на ет. 2 и дву-
стаен с разширение на ет. 
6 на ул. „Широка“; тел.: 
094/600 399, 0887 381 855

продавам двустаен 
апартамент на Селището, 
ет. 2, цена 12 000 лв.; тел.: 
0879 589 266

продавам тухлен 
апартамент във Видин, 
102 кв. м, с таванска, 18 
кв. м, с четири тераси, 
цена 50 000 лв., ул. „Ле-
нин“; тел.: 0882 096 555

продавам тристаен 
панелен апартамент в ж.к. 
„Васил Левски“, ет. 7; тел.: 
094/600 399, 0887 381 855

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 във Ви-
дин къщи и апартаменти 
и парцели в Западна и 
Южна промишлена зона; 
тел.: 0888 622 789

продавам масивна 
едноетажна къща, с жи-
лищна площ около 75 кв. 

м, находяща се в централ-
ната част на гр. Видин, с 
дворно място 375 кв. м; 
тел.: 0877 151 848, 0876 
808 296

продавам панелни 
гарсониери в ж. к. „Пано-
ния“, ет. 4, ремонтирана и 
обзаведена и до „Куклите, 
ет. 7; тел.: 094/600 399, 
0887 381 855

продавам двустаен 
тухлен апартамент в ж.к. 
„Бонония“, 65 кв. м, ет. 4, 
обзаведен (парно, клима-
тик, ПВЦ дограма), цена 
46 000 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 тристаен 
тухлен апартамент в ж.к. 
„Александър Стамболий-
ски“, ет. 2; тел.: 094/600 
399, 0887 381 855

продавам двустаен 
тухлен апартамент в ж.к. 
„Химик“, 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 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 
ж.к. „Александър Стамбо-
лийски“ - 32 500 лв., в ж. к. 
„Химик“ - 32 000 лв.; тел.: 
094/600 399, 0887 381 855

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 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 съвременно 
ремонтиран и обзаведен 
двустаен тухлен апарта-
мент в ж. к. „Химик“, с па-
норама към р. Дунав; 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 по-
мещение за офис или 
търговска дейност срещу 
Гимназията в град Видин; 
тел.: 0894 884 259

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 абрихт, го-
лям банцинг, кантар до 
500 кг, фуражомелка, го-
ляма бормашина, 2 бр. 
машини за рязане на вин-
кел, казани за варене на 
ракия – 120 и 70 л, с. Ши-
шенци; тел.: 0933 82 353

продавам дърводел-
ски машини – банциг, аб-
рихт, 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 народ-
ни носии, всякакви; тел.: 
0878 241 027

раБота

магазин за дрехи в 
центъра на Видин търси 
да назначи продавач-кон-
султант с опит; тел.: 0884 
307 439

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

Шпакловка, боядис-
ване, преградни стени от 
гипскартон, окачени тава-
ни, теракот, фаянс, мра-
мор; тел.: 0883 493 209, 
0896 010 382

автомоБили, 
ЧаСти

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

СелСкоСтоп. 
теХника

продавам китайски 

трактор, 15 к.с., с плуг, в 
отлично състояние; тел.: 
0895 358 063

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

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

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

разни

подарявам детска 
количка, детско столче и 
столче за хранене – много 
запазени; тел.: 0876 553 
488
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Секретарката на читалището в Антимово представя 
автентичната влашка кухня в национален ефир

Секретарят на 
читалище „Развитие-
1926“ – село Анти-
мово Цеца Христова 
представи влашката 
кухня в едно от най-
гледаните телевизи-
онни предавания – 
„Фермата“. Тя имаше 
за задача да научи 
„фермерите“ как да 
приготвят няколко ав-
тентични влашки яс-
тия – рибена влашка 
саламура, кисело зеле с 
ориз и месо и суклия, на-
ричана още бъркана или 
лесна баница. Епизодът с 
нейно участие е заснет в 
началото на октомври, но 
беше излъчен на 25 ноем-
ври.

Поканата за участие 
дошла изненадващо за 
секретарката на антимов-
ското читалище, разка-
за Цеца Христова преди 
заснемането на епизода. 
„От десетина година сме 
партньори на академия 
„Кулинарен историк“ с Ан-
гел Ангелов – готвим по 
всякакви събития и той 
ни зарази и сформирахме 
една кулинарна група в 
читалището, която нареко-
хме „Забравените бабини 
ястия“. Преди три години 
цялата група готвихме в 

„Южен парк“ в София, на 
гайдарското надсвирване 
„Златна българска гайда“, 
тогава Академия „Кулина-
рен историк“ отличи трима 

народни готвачи на 
България – в това 
число бях и аз. 
Оказа се, че Ангел 
Ангелов е препо-
ръчал на екипа на 
предаването мен и 
останалите двама 
народни готвачи“, 
обясни секретарка-
та на читалището в 
Антимово.

Допълни, че 
преди да бъде 
окончателно одо-
брена, трябвало да 
предложи рецепти, 
от които от екипа 
на предаването из-
брали. След това 

заснела как приготвя яс-
тията и изпратила клипа 
на продуцентите. Няколко 
дни след това била уведо-
мена, че кандидатурата й 
е одобрена. 

цеца Христова раз-
кри и някои от тънкости-
те на рецептите, които 
представи. 

Навремето рибената 
саламура се е правила 
със сушена риба, макар 
че днес някои използват и 
прясна, обясни секретар-
ката на антимовското чи-
талище. „Рибата се запича 
на туча на печката. През 
това време завира водата, 
с малко червен лук. Тън-
костта е червеният лук да 
се нареже ситно – сега го 
минаваме с пасатор или 
блендер, но в миналото са 
го минавали на хаванчето. 
Целта е лукът да пусне 
сока си, така че когато го 
изсипем във водата тя да 
поеме миризмата му“, раз-
каза Цеца Христова. До-

пълни, че след това се до-
бавят изпечени сухи чушки 
и печен домат и се слага 
рибата. „Дотук имаме супа 
– за да стане саламура, в 
малко олио се запържват 
няколко лъжици царевич-
но брашно, количеството 
е според количеството 
на водата, след което се 
прави като застройка. 
Това придава отличител-
ния вкус на саламурата. 
Накрая се добавя счукан 
чесън и обилно мерудия 
и копър“, разказа секре-
тарката на читалището в 
Антимово.

Киселото зеле с ориз 
и месо е ястие, което ня-

кога във влашкия 
край задължител-
но се приготвяло 
за празници, за 
сватби и други се-
мейни събирания, 
включително за 
погребения, като 
стремежът бил 
мръвките месото 
да са възможно 
най-големи, защо-
то това било сим-
вол колко заможно 
е едно семейство. 
И сега хората в Ан-
тимово приготвят 
това ястие често. 
„Оказва се обаче, 
че в другите части 
на страната зеле с месо 
се готви, ориз с месо се 
готви, но зеле с ориз и с 
месо е напълно непознато 
като ястие“, посочи Цеца 
Христова. 

Тя допълни, че е из-
брала да представи и най-
старата рецепта за бани-
ца, която знае. „Баницата 
е съвсем елементарна. 
Понеже някога хората не 
са имали време, тъй като 
всички са били по къра, 
слагали наедно всичко 
– и яйца, кисело мляко 
с малко сода, брашното, 
натрошеното сирене. Това 
се разбърква и се сипва в 
тавата. Отгоре се слагат 
плодове, според сезона. 
Аз приготвих изсушено 
домашно грозде и орехи“, 
обясни Цеца Христова.

По време на снимките 
Христова беше облечена в 
автентична влашка носия, 
която е на повече от 100 
години. „Предната прес-
тилка е тъкана. Отзад е 
шорц роджинос – тип пола 

плисе, което е шарено, 
отново тъкано. Ризата е 
цялата обшита с маниста. 

Вълнени чорапи и 
цървули, естестве-
но, с кърпа на глава“, 
разказа секретарката 
на читалището в Ан-
тимово. 

„Не съм майстор-
готвач – показвам 
това, което готвя вкъ-
щи, за семейството. 
Но отивам не да пред-
ставя себе си. Моята 
цел е да се чуе за Ан-

тимово, за Видин. В нашия 
край влашката кухня е по-
зната, но за страната като 

цяло това не е така. Кога-
то ходим по фестивали в 
други части на страната 
винаги представяме ав-
тентичната влашка кухня 
и на хората им е интерес-
на, искат да опитват, раз-
питват ни как се приготвят. 
Надявам се, че сега, ко-
гато гледат предаването, 
повече хора ще се заин-
тересуват от влашките яс-
тия и ще поискат да си ги 
приготвят и да ги опитат“, 
сподели Цеца Христова. 

Снимки: Личен архив 
Цеца Христова

Сн. „Фермата“ 


