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Започна подготовката на петото издание 
на фестивала „Кулско мяшано“

През юни започва асфалти-
рането в община Видин

Генералният директор на БТА 
връчи наградата "Бялата птица" 

за значим обществен 
принос за 2019 и 2020 г.

Депутатът Росица Кирова: 

„Ако и в бизнеса се работеше 
така, както в НС, бихме фалирали”
Казаното в комисията за ревизия на упра-
влението през последните 10 години не е 
някаква голяма изненада за българското 
общество. Това са кръчмарски приказки, 

които слушаме от доста години

Най-старото видинско 
училище отбеляза своя 

патронен празник
На тържеството бяха наградени победите-

лите в конкурса „Мечтите на Венци Станев“

Видинското училище „Св. 
св. Кирил и Методий“ чества 

патронния си празник

В община Кула започна 
подготовката на традици-
онния кулинарен фестивал 
„Кулско мяшано“. На 24 
юни ще се проведе пето-
то издание на събитието, 
а както подобава на една 
вече утвърдила се проява, 
тази година организато-
рите – Майсторителница 
„Убавило“, Община Кула и 
НЧ „Просвета – 1882“ - гр. 
Кула, обявиха два нови 
подконкурса. 

До 20 юни майсторите 
на мяшано трябва пред-
ставят кулинарните ше-
дьоври, с които ще участ-
ват в конкурса. Те могат да 
направят това в Община 
Кула на  Христела Христо-
ва; в НЧ „Просвета 1882“ 

Генералният дирек-
тор на БТА Кирил Въл-
чев връчи наградата 
"Бялата птица" за зна-
чим обществен принос 
за 2019 и 2020 г. на 27 
април на церемония в 

Регионалния пресклуб 
на БТА във Видин. Ста-
туетката "Бялата птица" 
получиха за 2019 годи-
на - Герго Гергов, осно-

В деня на светите братя 
Кирил и Методий своя па-
тронен празник отбеляза и 
най-старото училище във 
Видин – СУ „Цар Симеон 
Велики“. На тържеството, 
което се излъчваше на 
живо във „Фейсбук“, бяха 

наградени и победителите 
в първото издание на кон-
курса „Мечтите на Венци 
Станев“, учреден в памет 
на дългогодишния дирек-
тор на „царското“ училище 

На 11 май, когато 
по стар стил се чества 
деня на първоучители-
те светите братя Кирил 
и Методий, празнува и 
видинското училище по 
изкуствата. Сред гостите 
на тържеството, което се 
проведе в двора на СУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ 
бяха кметът на община 

През юни започва 
асфалтирането в общи-
ната. Това обяви кметът 
д-р Цветан Ценков по 
време на интервю пред 
видинска медия. „Об-
щината, като публична 
обществена структура, 

трябва да спазва Зако-
на за обществените по-
ръчки, тоест трябва да 
минат всички необходи-
ми процедури. Ние сме 
готови със списъка, в 
който има над 100 обек-

„Ако и в частния сек-
тор се работеше така, 
както в това Народно 
събрание, то бихме фа-
лирали като общество”. 
Това коментира видин-
ският народен предста-
вител Росица Кирова в 
интервю пред Даниела 
Големинова в предава-
нето ''12+3” по радио 
„Хоризонт” на БНР. В 
разговора г-жа Кирова 
подчерта, че за да може 
да работи нормално бъл-
гарският бизнес, то тряб-
ва да има стабилност в 
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та, които ще се изпълняват 
в община Видин, като тук 
влизат и селата. Вече сме 
готови и с обществените 
поръчки и се надявам през 
юни да стартира мащабно-
то асфалтиране на улици 
и междублокови простран-
ства“, обясни той. Около 2 
750 000 лв. – средства, ко-
ито бяха отпуснати на Об-
щината от правителството 
на Бойко Борисов в края на 
миналата година с Поста-
новление на Министерски 
съвет. са средствата, които 
ще се вложат в планирани-
те ремонтни дейности по 
уличната инфраструктура. 
Сумата е значителна, но и 
недостатъчна, за да се от-

говори на всички желания 
на гражданите, защото има 
много места, където от 40 
години не е правено нищо, 
коментира кметът Ценков. 

Благодарение на въве-
дената строга финансова 
дисциплина и предприетите 
мерки за спиране източва-
нето на общински средства, 
в момента се постига изклю-
чително висока събираемост 
на местните данъци и такси. 
Заедно с това се използват 
всички законови механизми 
за събиране на дължимите 
от граждани и фирми взема-
ния, отчете кметът. Ако тази 
тенденция се запази, това 
ще позволи да се обърне 
повече внимание на инфра-
структурата в населените 
места на общината, заяви 

Цветан Ценков. И допълни, 
че се обсъжда, с решение 
на Общинския съвет при 
бъдеща актуализация на 
бюджета да се отделят още 
средства за подобряване на 
инфраструктурата на села, 
които са в особено лошо 
състояние. 

Списъка с улици и меж-
дублокови пространства, ко-
ито ще бъдат ремонтирани, 
може да видите на интернет 
страницата на Общината 
в раздел Администрация/ 
Екология/ Оперативна 
дейност.

Община Видин отправя апел към гражданите да бъдат непримирими към вандалските прояви

Обществено обсъждане по проект за намаляване нивата на фините прахови частици 
в атмосферния въздух в община Видин

Безплатни очни прегледи за деца и 
възрастни ще се проведат във Видин

През юни започва асфалтирането в община Видин

Безплатни очни пре-
гледи за деца и възраст-
ни ще се проведат във 
Видин. Те се организи-
рат в рамките на ини-
циативата „Зрението е 
всичко! Прегледай се!“. 
Националната скринин-
гова кампания е на Бъл-
гарския лекарски съюз, 
Българското дружество 
по офталмология и 
Байер България. Мобил-
ният очен кабинет ще 
бъде в нашия град на 28 
и 29 май (петък и събо-
та), когато офталмолози 
ще консултират безплат-
но деца и възрастни хора 
от 9.00 ч. до 16.00 ч. 

Желаещите да се за-
пишат за преглед и да 

получат повече инфор-
мация, могат да го на-
правят на място в очния 
кабинет на I ет. в ДКЦ 1 
(бившата поликлиника), 
на следните дати: 14.05, 
17.05, 18.05 и 21.05 – от 
9.30 ч. до 14.00 ч. или на 
тел.: 0887 944657.

 Инициативата 
цели да спомогне за ди-
агностиката на най-чес-
тите социалнозначими 
очни заболявания, да 
популяризира същест-
веното значение на про-
филактичните прегледи 
и да информира обще-
ството за важната роля 
на грижата на очното 
здраве. 

Все се повече жители 
оценяват усилията, кои-
то полага Община Видин 
градът ни да е по-чист, а 
парковете и зелените пло-
щи добре поддържани. 
Особена радост както за 
видинлии, така и за гос-
тите на града са хилядите 
цветя, които в навечерие-
то на пролетните празни-
ци – Лазаровден, Цветни-
ца и Великден, обагриха в 
пъстри цветове лехите в 
парковете и пешеходната 

зона. На този фон истин-
ско недоумение предиз-
виква недобросъвестното 
поведение на наши съ-
граждани, които поругават 
красотата, създадена да 
радва всички нас. При-
мерите, за съжаление, са 
много - унищожаване на 
кошчета и паркова мебел, 
повреждане на съоръже-
ния на детски и спортни 
площадки, хвърляне на 
боклуци на земята и др. 
Напоследък обект на по-

сегателство все по-често 
са цветята и най-вече ла-
летата. Граждани сигна-
лизирали в Общинската 
администрация за такива 
случаи и изпратили сним-
ки, в които се вижда ясно 
как се късат цветовете и 
дори се крадат луковици.

„От всички нас зависи 
дали Видин ще бъде чист, 
подреден и зелен. Зато-
ва отправяме призив към 
всички видинчани, когато 
станат свидетели на ван-

далски прояви, да пода-
дат сигнал в Общината, 
така че извършителите 
да бъдат санкционирани. 
Нека докажем, че милеем 
за своя град, че сме до-
бри и отговорни стопани 
на Видин. И с примера си 
възпитаваме нашите деца 
също да обичат града си и 
се отнасят с грижа и ува-
жение към направеното за 
обществена полза”, апе-
лират от Община Видин.

Обществено обсъждане 
по проект за намаляване 
нивата на фините прахо-
ви частици в атмосферния 
въздух се проведе на 7 май 
в залата на Общинския 
съвет и бе открито от Цве-
томира Илиева, заместник-
кмет „Финансово-стопанска 
дейност, бюджет и иконо-
мическо развитие“ на Об-
щина Видин и ръководител 
на проекта „Разработване 
на Програма за намаля-
ване нивата на ФПЧ10 и 
достигане на установени-
те норми за съдържанието 
им в атмосферния въздух 
в община Видин с план 
за действие за периода 
2021-2025 г.“ Тя припомни, 
че със съдържанието на 
Програмата, публикувана 
на интернет страницата на 
Общината, са имали въз-
можност да се запознаят 
всички заинтересовани и да 
представят своите мнения, 
предложения и становища 
в срок до 30.04.2021 г. След 

това даде думата на Светла 
Ангелова, началник на от-
дел „Екология“, за да пред-
стави проекта на Програма-
та. В документа е налице 
информация за нивото на 
замърсяване с фини пра-
хови частици в момента, за 
конкретните мерки, които 
ще се предприемат в крат-
косрочен, средносрочен и 
дългосрочен план и за очак-
ваните резултати.

Целта на програмата е 
намаляване нивата на за-
мърсителите на въздуха 
на територията на община 
Видин и достигане на нор-
мите за ФПЧ10 в периода 
2021-2025 г., намаляване на 
здравния риск, контрол на 
мероприятията за намаля-
ване замърсяването от опе-
съчаването и хигиенизира-
нето, битовото отопление, 
транспорта и строителните 
дейности, формулиране на 
мерки за подобряване ка-
чеството на атмосферния 
въздух. Като най-значител-

ните източници на замърся-
ване на база 2019 г. са по-
сочени битовото отопление 
на първо място, следвано 
от индустрията, транспорта, 
общинските сгради, строи-
телните дейности.

Светла Ангелова се спря 
на конкретните мерки, които 
ще се приложат за постига-
не целите на Програмата. 
Сред тях са ежегодно ма-
шинно метене и миене на 
уличната мрежа на града и 
в по-големите населени 
места на Общината; закупу-
ване на съвременна почист-
ваща техника, включително 
за миене и третиране с ан-
тиоледеняващи средства; 
синхронизиране на ръчно-
то метене на тротоарите с 
машинното третиране на 
уличните платна; ежегодно 
изграждане на нова и/или 
подмяна на съществува-
ща пътна инфраструктура. 
Предвижда се проучване, 
идентификация и анализ 
на емисиите от заведения 

за хранене, използващи от-
крити скари на дървени въ-
глища, от производствени и 
търговски обекти; търсене 
на ефективни решения за 
отопление на ВЕИ – био-
маса, включително за из-
граждане на малки отопли-
телни централи на пелети 
или чипс. Ще се акцентира 
върху контрола за продаж-
ба на качествени твърди 
горива и върху разреши-
телните за упражняване на 
строителни дейности; ще се 
търси ефект за подобрява-
не качеството на атмосфер-
ния въздух чрез подмяна 
на отоплителни уреди на 
твърдо гориво в бита. Ще 
се насърчава и подпомага 
реализирането на мерки 
за енергийната ефектив-
ност в жилищните сгради 
на територията на общи-
ната с цел намаляване на 
енергийното потребление 
и емисиите ФПЧ10. Важен 
момент е провеждането на 
информационна кампания 
за ограничаване използва-
нето на примитивнипечки за 
отопление на твърди горива 
с ниска топлинна ефектив-
ност и на сурова дървесина 
за отопление. Предвижда 
се също определяне на 
броя и местоположението 
на домакинствата, които из-
ползват уреди за отопление 

на твърдо гориво, които да 
бъдат обект на поетапно из-
веждане от употреба в пе-
риода 2022-2024 година.

Част от мерките са еже-
годното озеленяване  на об-
ществените пространства 
в града/допълнително за-
саждане на дървета (извън 
озеленяването по одобрени 
проекти по ОПРР и други 
програми); провеждане на 
кампанийно озеленяване 
на обществени крайградски 
пространства и създаване 
на зелен пояс около града, 
както и залесяване на та-
кива терени с подходящите 
дървесни видове. За пости-
гане на ефективни резулта-
ти ще допринесат заложе-
ните идеи за подпомагане 
изграждането на квартал-
ни отоплителни централи; 
закупуване на екологични 

превозни средства и из-
граждане на необходимата 
зарядна инфраструктура; 
нови пешеходни зони и ве-
лоалеи съгласно техниче-
ските проекти; въвеждане 
на планове за мобилност в 
училища и др.

Разработването на Про-
грамата е осъществено 
по Процедура за директ-
но предоставяне на БФП 
(безвъзмездна финансова 
помощ) „Разработване/Ак-
туализация на общинските 
програми за качеството на 
атмосферния въздух – 2“, 
Приоритетна ос 5 „Подо-
бряване качеството на ат-
мосферния въздух“ на ОП 
„Околна среда 2014-2020“. 
Общата стойност на про-
екта е 99 400 лв. – 100% 
безвъзмездна финансова 
помощ.
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държавата. И допълни, че 
не е е нужно да познаваш 
премиера Борисов, за да 
правиш нормален бизнес. 

„Не мога да говоря за 
големия бизнес в Бълга-
рия, защото не съм пред-
ставител на такъв биз-
нес. Моят бизнес е доста 
по-скромен. Аз не правя 
по този начин бизнес и 
хората, които познавам 
и с които контактувам, 
не правят бизнес по този 
начин”, заяви Росица Ки-
рова по повод въпрос за 
сформираната комисия 
за ревизия на управлени-
ето през последните 10 
години. По думите на на-
родния представител, в 
България трудно се прави 
бизнес поради много при-
чини: „Поради европейски 
регулации, понякога по-
ради бавната работа на 
администрацията, пора-
ди много законодателни 
проблеми, много често 
поради нестабилност на 
законодателството, което 
непрестанно е променяно. 
А това е една от основните 
причини да губим чуждес-
транни инвеститори, кои-

то биха искали да инвес-
тират в по-малкия бизнес, 
но не смеят да рискуват. В 
това отношение ни трябва 
стабилност – нещо, което 
не успяваме да постигнем 
в момента”.

А как правят бизнес 
онези големите, които 
слушаме и гледаме през 
последните няколко дни? 
„Това не мога да кажа. Аз 
съм потресена от това, ко-
ето чух (от гореспомена-
тата комисия за ревизия 
– б.р.). Начинът, по който 
се отнасяш към околната 
среда, към действител-
ността и включително и 
към властта, отговаря на 
твоя собствен морал и 
собствен мироглед. Аз не 
смятам, че трябва да зна-
еш телефона на премие-
ра или на който и да е от 
управляващите, за да мо-
жеш да правиш нормален 
бизнес. 

Не смятам, че всичко, 
което беше казано в коми-
сията за ревизия на упра-
влението през последните 
10 години, е някаква голя-
ма изненада за българ-
ското общество. Това са 
кръчмарски приказки, кои-
то слушаме от доста годи-

ни. Очаквах да чуя неща, 
които са конкретни и за 
тях има ясни и конкретни 
доказателства. С махлен-
ски приказки можем да 
забавляваме или успива-
ме българското общество, 
но не можем да решаваме 
проблеми”, заяви Росица 
Кирова, която изрази съм-
нение, че може би някои 
хора са зажаднели извън 
турските сериали да ви-
дят някакъв и български 
вариант.

„Притесняваме сериоз-
ното отношение, което ня-
кои политици и кандидат-
политици проявяват към 
подобни сериали и сцена-
рии. Има начини и всичко 
може да бъде доказано и 
всеки, който е извършил 
нарушение трябва да по-
несе своята отговорност. 

Няма нищо лошо в го-
воренето, но аз не мога да 
разбера, откъдето идва 
историята около подобен 
род поведение. Нека го-
ворят, но това, което гово-
рят да бъде подплатено с 
конкретни доказателства 
и факти. С доказател-
ствен материал, а не да 
останат само приказки. Аз 
мога да ви разкажа много 

митове и легенди. Много 
неща, които съм чула на 
различни места или някой 
ми е разказал от първо 
лице, на които няма да 
повярвам. И не е нужно 
да ги разказвам от трибу-
ната на НС или в някаква 
комисия. Ние, народните 
представители, трябва да 
сме представителна из-
вадка на българското об-
щество и да сме хората, 
които искат да направят 
живота в България по-до-
бър. Корупция не се бори 
с разкази за корупция. Тя 
се бори с личен пример. С 
конкретно поведение”, за-
яви народният представи-
тел. По думите на Росица 
Кирова, корупцията е дву-
странен процес, в който и 
вземащият, и даващият са 
виновни. „Мен никой не е 
успял да ме притисне до 
стената 20 години, откакто 
съм в сферата на частния 
бизнес. Имала съм сблъ-
съци и с правителства, 
които бяха преди тези на 
ГЕРБ. И съм нормален 
бизнесмен”.

В разговора г-жа Роси-
ца Кирова обясни, че се е 
качила в джипа на преми-
ера Бойко Борисов като 

представител на граждан-
ското обединение, боре-
що се за строителството 
на пътя Видин-Ботевград. 
„Качих се в джипа, защо-
то съм представител на 
гражданско обединение, 
което две години се бо-
реше за ускоряване на 
процедурите по проекта. 
Направих го, защото като 
представител на граждан-
ската инициатива, която 
инициира протестите за 
магистралата до Видин, 
поддържах непрекъсна-
та връзка с институции-
те, които работят по този 
проект.

Какво означава да ус-
кориш процедурите? Не, 
защото си се качил в джи-
па на премира, а защото 
си страна в процеса и това 
е страната на гражданите. 
А ние сме заинтересовани 
изграждането на пътя да 
се случи максимално бър-
зо, а не да се стига до за-
бавяния заради съдебни 
процедури и обжалвания 
от година,  две, три. Може 
би някои ще кажат, че по-
добно забавяне не е фа-
тално. За нас, за хората от 
Видин и региона, за граж-
даните на Северозападна 

България, е фатално. И се 
изразява в човешки живо-
ти. И се изразява в ико-
номическа смърт. Когато 
нямаш инфраструктура 
загиваш като регион. За 
нас това е изключително 
важно. Много по-важно е 
от бомбастичните приказ-
ки, които чух преди малко 
от Зайкова; „ами то не бе 
Костово, то не бе привати-
зация…”. Другарко Зайко-
ва, а вие къде бяхте през 
това време? 

През целия си съзна-
телен живот като гражда-
нин съм изразявала сво-
ето несъгласие с всяка 
една практика, било то 
корупционна или срещу 
всяка една неправда, из-
вършена независимо от 
това кое правителство е 
на власт. Правила съм 
го и ще го правя, защото 
имам гражданска пози-
ция и я отстоявам. Хора, 
като тези, които мълчаха 
и изведнъж се „събудиха” 
от дълбокия си сън, по-
вярвайте ми, не могат да 
бъдат полезни. Някой ги 
“събуди”. И някой отново 
ще ги преспи”, добави на-
родният представител Ро-
сица Кирова.

Депутатът Росица Кирова с коментар за краткия живот на НС

Депутатът Росица Кирова:  „Ако и в бизнеса се работеше така, както в НС, бихме фалирали”

Малко btv!
Националните медии 

са сила.
Не помня дори какво 

казах. Беше кратко.
Явно никой не се ин-

тересува от онова, което 
трябва да се върши в НС. 
Скандалът продава. Вди-
га рейтинг. Привлича по-
гледи и внимание.

Скучен е факта, че до-
като премиерът в оставка 
представи България на 
срещата на върха в Пор-
то никой не се запита за 
какво в същност бе сре-
щата. И докато в шоуто 
на Мая един необразован, 
определено прост и доста 
комплексиран човечец с 
пари (много пари, което 
не го прави умен) ни обяс-
няваше колко е велик, 
Борисов е подкрепял въз-
можността най-малко 60% 
от възрастните да имат 
възможност за обучение 
всяка година като част от 
европейския стълб за со-
циални права. 

А една комисия от 
хора, народни предста-
вители ни занимава със 
спора между двама биз-
несмени и техните лични 
и некоректни явно тър-
говски отношения, без 
изобщо да се замислят за 
нивото, което задават с 
подобен спектакъл. 

Но "една женица каза 
на едни ора" е похват, 
които често се ползва от 
неособено щастливите 
в личния си живот хора. 

Притеснителното 
е, когато окрилен 
от високата три-
буна, човека с 
техникум започне 
да се подиграва 
на някой с магис-
тратура, а тълпа-
та мълчи. Още по-
притеснителна е 
авторитетната му 
оценка, че роди-
телите са си дали 
парите на вятъ-
ра да образоват 
детето си. В сми-
съл, че какво като 
си образован, аз 
имам повече де-
кари, т.е. аз съм 
по-важен тук.

Е, това е мяс-
тото в дебата, 
където се притес-
них. За себе си, 
за децата си, за 
децата на Бълга-
рия, за качество-
то на онова, което 
идва и на което 
даваме трибуна. 
За сценките и ре-
жисурата. За ко-
фти сценариите и 
поразителния им 
успех сред насе-
лението. 

После размис-
лих.

Всичко това има логи-
ка. От месеци кипящата 
предизборна кампания 
не е спирала. А лоша ре-
клама няма. И вместо да 
се замислим за тъжната 
гледка в българския пар-

ламент ние рекламираме 
онова, което произвежда-
ме в изобилие. Помията.

А иначе никой не се за-
мисли дори,

че няма как да си раз-
личен от предишните, ако 
правиш осъзнато същите 

грешки,
че класата не се полу-

чава по дефолт в класиче-
ската гимназия,

че колкото и добър ад-
министратор да си, с ди-
плом и експертиза, столът 
на председател на Парла-

мента изисква мно-
го други качества,

че когато вди-
гаш шум и обеща-
ваш нещо, което 
нямаш намерение 
да изпълниш, ста-
ваш лъжец, шумен, 
но лъжец,

че да си по-
следователен не 
винаги се харесва, 
но винаги води до 
резултат в посока-
та на усилието,

че каруцарския 
език обижда непод-
ходящото място, 
където се използ-
ва, но е и огледало 
за потенциала и 
възможностите на 
онзи, който го на-
лага като норма,

че макар и ни-
кой да не говори за 
това, един депутат 
не стъпна в НС и 
би рекордите на 
Пеевски по неявя-
ване в Парламен-
та,

че този човек 
има претенцията 
да управлява, до-
като ни дава оцен-
ки на бял фон от 
дивана в хола,

че политиката, 
колкото и да не ни харесва 
е и отговорност и пореди-
ца от конкретни действия,

че проф. Иво Христов 
сгреши по отношение на 
дебилите ... в процента!,

че докато Мая търси 

под вола теле и лъска не-
чие его, държавата ни се 
нуждае от отговорно пра-
вителство и работещ Пар-
ламент!

Никой не спомена 
дори, че почтените и об-
разовани хора, които не 
само знаят, но и могат са 
онези, които ще направят 
живота на всички ни по-
добър, ако ги изберем и 
им се доверим, разбира 
се.

Както и че маймуните в 
"маймунарника" са нався-
къде и от това, в коя част 
на залата седят не стават 
по-малко смешни.

Мълчанието спасява 
някои от публично опо-
зоряване, но временно. 
Тълпата ще озверее по-
вече, когато разбере, че 
освен поради забрана, те 
са мълчали, защото няма 
какво да кажат.

Очаквах разговор. 
Идеи. Дискусия. Грижа и 
отговорност.

Очаквах едно уморено 
от лозунги и несбъднати 
пожелания общество да 
запретне ръкави и без да 
хаби време и ресурс да 
започне да променя оно-
ва, което не харесва в 
себе си.

P. S. Очаквах всич-
ки да сме разбрали, че 
промяната започва 
от всеки един от нас.

И време за губене 
няма.
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- гр. Кула или на Наталия 
Маринова. „Мяшаното“ 
трябва да е поставено в 
малко бурканче, с надпис 
с името и описание на със-
тавките, които съдържа.

Както вече казахме, 
по повод петгодишнината 
на фестивала, организа-

торите обявяват допълни-
телни подконкурси. Така  
тази година възможност за 
изява получават не само 
майстори на уникалното 
кулско мяшано, но и май-
стори на перото. Темата 
на конкурса е „История на 
моята семейна рецепта за 
„мяшано“ – разказ в раз-
мер на до една стандарт-
на страница, в която учас-
тниците трябва да опишат 
откъде са научили рецеп-

тата за приготвянето на 
своя специалитет и откога 
съществува тя. Разказите 
могат да бъдат предадени 
на хартиен носител на по-
сочените по-горе лица за 
контакт или на електронна 
поща: obshtinakula@mail.
bg и hristela@mail.bg, като 
крайният срок за предос-
тавяне на творбите е 20 
юни. 

На 24 юни ще се про-
веде конкурс за ритуален 
хляб „Моята пита - най-
хубава!“.  Награди ще има 
във всяка категория. Хля-
бовете трябва да бъдат 
представени в деня, когато 
се провежда Фестивалът, 
на мястото – исторически 
парк „Кастра Мартис“. 

Организаторите се об-
ръщат с призив към фир-
ми (местни, регионални и 
национални), представи-

тели на бизнеса и гражда-
ни, които имат желание и 
възможност да подкрепят 
с дарения провеждането 
на фестивала: „Благода-
рим на дарителите, които 
ни подпомогнаха за пре-
дишните четири издания 
на конкурса и се надяваме 
с Ваша помощ да го напра-
вим национално културно 
събитие!“.

В Чупрене, Белоградчик, Макреш и Видин обсъдиха възможностите на Натура 2000

С официална церемония „Открива-
не на обект“ бе отбелязана успешната 
реализация на проект „Закриване и 
рекултивация на съществуващо депо 
за твърди битови отпадъци на терито-
рията на община Ружинци”. 

общата стойност на проекта е 
112180,08 лв, от които:

Финансиране от Европейския фонд 
за регионално развитие – 95353,07 
лв.

Национално съфинансиране – 
16827,01 лв.  

Обектът е изпълнен по АДБФП 
№ BG16M1OP002-2.010 0052-С01 от 
09.06.2020 г. по приоритетна ос 2 на 
Оперативна програма “Околна среда 
2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Евро-
пейския фонд за регионално развитие 
на Европейския съюз и с национални 
средства по процедура чрез директно 
предоставяне BG16M1OP002-2.010 
„рекулТиваЦиЯ на депа за за-

криване, предмеТ на проЦеду-
ра по наруШение на правоТо 
на еС по дело С-145/14“.

След откриването на обекта се 
проведе и заключителна пресконфе-
ренция, на която бяха представени 
постигнатите цели и резултати от про-
екта, а именно:

-Предпазване отпадъчното тяло на 
депото от проникване на повърхност-
ни води;

-Опазване на повърхностните и 
подземните води и атмосферния въз-
дух от замърсяване;

-Прекратяване на отнасянето на 
леките фракции от депото и разпиля-
ването им в околното пространство;

-Създаване на подобен на околно-
то пространство ландшафт;

-Създаване на условия за контрол 
и мониторинг на процесите протича-
щи в депото.

Започна подготовката на петото издание 
на фестивала „Кулско мяшано“

Що е то кулско 
мяшано?“

Кулското мяша-
но всъщност е под-
правка. Или по-точ-
но смес от различни 
подправки и билки – 
някои обичайни като 
сол, стрити червени 
чушки и чубрица, дру-
ги по-нетрадицион-
ни, като суха целина, 
смлени царевични 
зърна или орехи и др. 
Общоприета рецепта 
няма, всяка домакиня 
смесва подправките 
по уникална рецепта, 
често предавана по-
коления наред. Така 
всяка смес е уникална 
плетеница от вкусо-
ве и аромати. В Кула 
използват мяшаното 
както за да поръсват 
хляб, така и като 
подправка за ястия.

На 26.04.2021 г. в са-
лона на читалище „Хрис-
то Ботев” в с.Чупрене 
се проведе среща със 
заинтересовани страни 
по проект „ОРГАНИЗИ-
РАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ 
НА ИНФОРМАЦИОННА 
КАМПАНИЯ ЗА НАТУРА 
2000 ЗОНИТЕ НА ТЕРИ-
ТОРИЯТА НА ОБЛАСТ 
С АДМИНИСТРАТИВЕН 
ЦЕНТЪР ВИДИН”. ПРО-
ЕКТЪТ Е ПО ДОГОВОР 
№ BG16M1OP002-3
.019-0007-C01 МЕЖДУ 
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ И 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРА-
МА „ОКОЛНА СРЕДА 

2014-2020Г.”. На сре-
щата присъстваха пред-
ставители на Община 
Чупрене, Ловно-рибар-
ско сдружение „Миджур” 
с.Чупрене, земеделски 
производители - ов-
цевъди, животновъди, 
пчелари, Държавно гор-
ско стопанство, фирма 
занимаваща се с дър-
водобив, НПО. Една 
от основните теми на 
създалата се дискусия 
бе използването на въз-
можностите на Натура 
2000 за организиране на 
икономически дейности 
в община Чупрене. 

На 27.04.2021 г. в са-
лона на Младежки дом в 
гр.Белоградчик се прове-
де среща със заинтере-
совани страни по проек-
та на Община Чупрене. 
На срещата присъства-
ха представители на Об-
щина Белоградчик, Лов-
но-рибарско сдружение 
„Сокол” гр.Белоградчик, 
Природо-научен музей, 
Държавно горско сто-
панство, НПО, предста-
вители на туристическия 
и хотелиерски бизнес 
в региона. На срещата 
беше дискутирано  въз-
можностите на Натура 

2000 за организиране на 
икономически дейности 
в община Белоградчик и 
осмислянето на ролята 
на Натура 2000 мрежата 
в развитието на местни-
те общности. 

На 28.04.2021 г. в 
салона на читалище 
„Мито Марков-1912” в 
с.Макреш се проведе ин-
формационна среща със 
заинтересовани страни 
по проекта на Община 
Чупрене. На срещата 
присъстваха предста-
вители на Община Мак-
реш, служба „Управле-
ние на общински гори” 
към Община Макреш, 
земеделски производи-
тели, НПО. Основната 
тема на създалата се 
дискусия бе използване-
то на възможностите на 
Натура 2000 за органи-
зиране на икономически 
дейности в община Мак-
реш.

На 29.04.2021 г. в са-
лона на Търговско-про-
мишлена палата  - гр. 
Видин също се проведе 
среща със заинтере-
совани страни по про-

ект „ОРГАНИЗИРАНЕ И 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИН-
ФОРМАЦИОННА КАМ-
ПАНИЯ ЗА НАТУРА 2000 
ЗОНИТЕ НА ТЕРИТО-
РИЯТА НА ОБЛАСТ С 
А Д М И Н И СТ РАТ И В Е Н 
ЦЕНТЪР ВИДИН”. ПРО-
ЕКТЪТ Е ПО ДОГОВОР 
№ BG16M1OP002-3
.019-0007-C01 МЕЖДУ 
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ И 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРА-
МА „ОКОЛНА СРЕДА 
2014-2020Г.”. На среща-
та присъстваха предста-
вители на Община Види, 
НПО, Областна служ-

ба „Земеделие”, земе-
делски производители. 
Дискутирани бяха въз-
можностите на Натура 
2000 за организиране на 
икономически дейности 
в община Видин и ос-
мислянето на ролята на 
Натура 2000 мрежата в 
развитието на местните 
общности. 

На срещите всички 
участници  получиха ре-
кламни материали, из-
работени със средства 
на Проекта, и CD с ма-
териали от срещата.
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вател на детската акаде-
мия "Голдън лайънс", и 
за 2020 година - доктор 
Ивета Найденова, ди-
ректор на видинската 
болница "Света Петка". 
Церемонията се прове-
де в присъствието на 
Видинския митрополит 
Даниил, представители 
на местната и държавна 
власт, на политическите 
сили и медиите, както и 
носители на наградата.

"Тази награда тряб-
ваше да я връчи моят 
предшественик Максим 
Минчев, който си отиде 
от болестта, която стана 
причина за отлагането 
на наградите с година 

- каза на церемо-
нията Кирил Въл-
чев. - Има нещо 
символично в 
обединяването на 
двамата носители 
на тези награди  и 
то е свързано със 
здравеопазването 
- борбата с ковид 
и диабета. Този 
вирус ни накара 
да си спомним, че 
освен всички ма-
териални неща, 
към които човек 
неминуемо се 
стреми в живота 
си, имаме и душа. 
А "Бялата птица" 
е символ на духа", каза 
при връчването на на-
градата Кирил Вълчев. 

Наградата "Бялата 

птица" за значим об-
ществен принос за 2019 
получи Герго Гергов за 
създаването на детска-
та академия "Голдън 
лайънс", която обеди-
нява работата на деца, 
както и за инициативата 
"На борба срещу диабе-
та", която се проведе по 
вода, суша и въздух в 
България и Румъния. 

За 2020 година от-
личието "Бялата птица" 
бе връчено на ръковод-
ството на видинската 
болница, която получи 
изпъбнителния директор 
на здравното заведение 
доктор Ивета Найдено-

ва. 
Наградата се дава за 

създадената организа-
ция от ръководството на 
болницата по време на 
пандемията, което успя 
да овладее ситуацията 
и да създаде за кратко 
време помещения, ка-
дри и лечение за болни-
те. „Тази награда за нас 
е много ценна и винаги 
ще ни спомня за тази 
тежка година, която пре-
мина”, каза при получа-
ването й Найденова. 

Това е 10-та и 11-
та награда, която БТА 
връчва за значим об-
ществен принос. Тя е 

учредена през 
2010 г., по повод 
петата годишни-
на от откриване-
то на Регионал-
ния пресклуб на 
БТА във Видин и 
е препратка към 
"Бялата лясто-
вица" на Йордан 
Йовков. По тра-
диция носителят 
на наградата 
се представя с 
ф о т о и з л о ж б а . 
П о с р е б р е н а -
та статуетка е 
дело на склупту-
ра Александър 
Пройнов - АПЕР. 

Досега носители на на-
градата са били: Лайънс 
клуб - Видин, Борислав 
Лоринков, представител 
на Малтийския орден, 
епископ Поликарп, вика-
риен епископ на Софий-
ска митрополия, доц. 
д-р Борислав Великов, 
кметът на Монтана Зла-
тко Живков, кметът на 
община Ружинци Алек-
сандър Александров, 
женският Лайънс клуб 
- България, епископ 
Сионий, игумен на Тро-
янската и Бачковската 
света обител, кметът на 
Видин Огнян Ценков. 

Генералният директор на БТА връчи наградата "Бялата птица" 
за значим обществен принос за 2019 и 2020 г.

Виртуозен млад 
пианист гостува на 

видинска сцена
Симфониета – Видин ще 
участва в 52-я Междуна-

роден фестивал „Софий-
ски музикални седмици“

На 20 май на видин-
ска сцена ще гостува 
виртуозният млад пи-
анист Фидоси Керчев, 

като солист на поредния 
концерт на Симфоние-
та – Видин за творчески 
сезон 2020/2021. Ста-

нислав Ушев 
ще е диригент 
на концерта, 
който е с нача-
лен час 19:00 
ч. 

Отново по-
читателите на 
к л а с и ч е с к а -
та музика ще 
могат да се 
насладят на 
интересна и 
разнообразна 
програма: 

Добри Хри-
стов: Балкан-
ски звуци - Сю-
ита No 1 

1. Идилия
2. Хоро
3. Тъга
4. Пайдушка
Чайковски: 

Концерт за пи-
ано и оркестър 

No 1
1. Allegro non troppo e 

molto maestoso

2. Andantino 
semplice

3. Allegro con 
fuoco

Шостакович : 
Фрагменти от Сю-
ита по музика към 
филма „Новият 
Вавилон“

1. Война
2. Париж
3. Версай.
Билети могат 

да се закупят от 
касата на Сим-
фониета – Видин 
(ул. „Градинска 
№4“), както в и в 
МОЛ Видин.

Няколко дни 
по-късно със съ-
щата програма 
Симфониета Ви-
дин ще вземе 
участие в 52-я 
М е ж д у н а р од е н 
фестивал „Софийски 
музикални седмици“. 
Концертът на видинския 

оркестър на софийска 
сцена ще е на 25 май, от 
19:00 ч. в зала „Бълга-
рия“. Отново солист ще 

бъде Фидоси Керчев. 
Диригент ще е Георги 
Патриков.
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Кметовете искат бъдеща Европа на децентрализирани общини

Туристически поход, водни 
спектакли и събития на от-

крито са част от програмата 
на Ботеви дни 2021

Разширява се обхватът на 
противоградовата защита в 

района на община Видин

Пътуващата изложба „16 фотоесета: „Другото лице 
на воините ни” може да се види в Белоградчик

Започва реконструкция на стадиона в село Николово, община Монтана

В обсъжданията на 
145-тото онлайн заседа-
ние на Комитета на ре-
гионите на Европейския 
съюз кметът на Монтана 

Златко Живков е пред-
ставил децентрализаци-
ята на общините като ос-
новна тема за разискване 
на Конференцията за бъ-

дещето на Европа. „Ние 
все още нямаме право 
на част от данъчните по-
стъпления, генерирани 
на територията на бъл-
гарските общини“, заяви 
Живков. „Това е тази част 
от данъка върху доходи-
те на физическите лица, 
която обикновено отива 
в държавата и след това 
се връща в 265 общини 
под формата на субси-
дия. В продължение на 
последните 15 години и 
Сдружението на общини-
те и цялата местна власт 
се опитва при преговори 
с правителства, все не-
успешни до този етап, да 
иска процент от тези по-

стъпления. Ние имахме 
много големи надежди 
това да се случи в 45-то 
Народно  събрание. За 
зла участ, нашите посла-
ния така и не стигнаха до 
народните представите-
ли“, допълни кметът на 
Монтана.

Миналата седмица 
на заседание на Упра-
вителния съвет на На-
ционалното сдружение 
на общините в България 
се обсъди подготовката 
на общините за бюджет 
2022 година и законода-
телни инициативи, които 
да бъдат представени 
на следващите народни 
представители.

С първа копка бе да-
ден старт на модерниза-
цията на стадиона в село 
Николово, община Мон-
тана. Кметът на Монтана 
Златко Живков предста-
ви параметрите на про-
екта „Спортни дейности 
за млади хора – бъдеще 
за всички в трансгранич-
ния регион“ по програма 
Interreg България – Сър-
бия. По него общините 
Пирот и Монтана заедно 
ще работят за обновя-
ване на инфраструктур-
ни спортни съоръжения, 
развитие и обучение на 
млади хора и активното 
им включване в общест-
вения живот. Инвестиция-
та, която ще бъде напра-

вена, е 687 523,55 евро. 
От тях Община Пирот ще 
усвои 413 945.38 евро, а 
Община Монтана – 273 
578.17 евро.

Модернизацията и 
благоустройството на 
стадиона в монтанското 
село ще се изпълнява 
през следващите 18 ме-
сеца. Ще бъде изградена 
нова поливна система и 
направен дренаж на фут-
болното игрище с размери 
100 на 65 метра. Предви-
дено е поставяне на нови 
трибуни, реконструкция 
на съществуващите и из-
граждане на нови събле-
кални. Общият брой на 
местата за сядане, които 
ще бъдат монтирани на 

трибуните е 180 броя.
Изпълнител на строи-

телство е фирмата „Дже-
рамис Интернешънъл“. 
Договорът е на стойност 
298 847 хиляди евро от 
които 245 261 евро ев-
ропейско финансиране и 

53 586 хиляди евро съ-
финансиране от Общи-
на Монтана. Сключени 
са договори за авторски 
и строителен надзор с 
фирма „Денев” ООД и с 
фирма „Ати Консулт".

Регионален поход от 
Козлодуй до Околчица, 
с участие на ученици и 
поклонници от областта 
е предложението, което 
кметът на община Враца 
Калин Каменов направи 
в рамките на заседание-
то на Ботевския органи-
зационен комитет. „След 
проведените срещи с 
кметовете на общини, 
през които преминава 
походът, взехме реше-
ние да организираме 
Ботева щафета. С мои-
те колеги ще направим 
всичко необходимо, за 
да обезпечим нормално-
то провеждане на реги-
оналния поход“ – заяви 
Каменов и допълни, че 
в подготвената програма 
за тазгодишните чества-
ния са предвидени те-
матични вечери на вод-
ното огледало, събития 
и концерти на открито, 
както и тържествена ве-
чер, посветена на Деня 
на Враца.

Председателят на 
Общинския съвет д-р 
Христов направи пред-
ложение да бъде про-
ведено тържественото 
заседание на местния 
парламент на 1 юни.

Ботеви дни 2021 ще 
бъдат открити на 27 май, 
а програмата на чества-
нията включва:

Тематични спектакли 
на водното огледало зад 
паметника на Христо Бо-
тев;

Концерти на Симфо-
ниета Враца, танцовите 
състави „Радост“ и „Хе-
мус“, Илия Луков и духо-
вия оркестър; 

Рецитал-конкурси за 
изпълнения на Ботева и 
възрожденска поезия;

Поклонението на 
връх „Милин камък“, 
„Йолковица“ и „Околчи-
ца“;

Детски футболен тур-
нир;

Велопоход „Козлодуй-
Околчица“.

Разширява се обхва-
тът на противоградо-
вата защита в района 
на община Видин. Това 
стана възможно след 
като Министерски съвет 
одобри промени в зони-
те, в които се огранича-
ва въздухоплаването в 
обхвата на защитата от 
градушки. По този начин 
в системата на проти-
воградовата защита ще 
бъдат включени две ра-
кетни площадки в райо-
на на Видин.

Едната от тях е изця-

ло нова и ще бъде изгра-
дена в близост до село 
Кутово, община Видин. 
Втората площадка, ко-
ято към момента функ-
ционира, ще бъде пре-
местена. Така ще бъдат 
намалени забранените 
сектори за стрелба в 
посока към държавната 
граница. Основната цел 
на изменението е да се 
повиши ефективността 
на защитата от градушки 
на земеделски земи за 
района на община Ви-
дин.

Пътуващата изложба 
„16 фотоесета: „Другото 
лице на воините ни” може 
да бъде разгледана в ху-
дожествената галерия на 
Белоградчик до 25 май. 
Кирил Вълчев - генерален 
директор на БТА, Борис 
Николов - кмет на община 
Белоградчик, и Ирана Да-
наилова – съавтор, заедно 
с Георги Генчев откриха 
на 27 април документал-
ната изложба. Тя е част 
от Националния календар 
посветен на 100 години от 
Първата световна война и 
участието на България в 

нея.
Елена Джунинска – 

уредник на галерията, на-
прави кратко експозе като 
подчерта, че експозицията 
съдържа 16 пълнофор-
матни табла и каталог с 
разкази за участието на 
обикновените воини – тех-
ните скърби, победи и пре-
живявания, даващи един 
по- различен поглед към 
воините.

Значимостта на идеята 
чрез снимки и разкази да се 
съхрани паметта за живота 
и съдбите на участниците 
във воините, родом от Ви-

динско и Северозападния 
край на България, бе акцент 
в думите на кмета Николов. 
Генералният директор на 
БТА Кирил Вълчев отбеля-
за, че в изданието на един 
от първите пътеводители 
за цяла Европа, издаден в 
Англия - Белоградчишките 
скали, е мястото, което е 
отбелязано, че трябва да 
се види в България. „Така 
че, не е случайно гостува-
нето на Изложбата на тако-
ва фотогенично място”.

Ирена Данаилова – 
един от авторите на излож-
бата, подчерта че реализа-

цията на проекта е отнела 
три години, като са полз-
вани снимки и бюлетини 
на Българска телеграфна 
агенция, както и разкази и 
снимки на потомци на учас-
тниците във войната.

Гост на събитието бе 
и проф. Николай Томов от 
Института по астрономия 
на БАН, родом от Бело-
градчик и внук на превода-
ча Йосиф Кенерджи, който 
е превеждал на английския 
писател и публицист Хенри 
Байерлайн, изготвил до-
клад за границите на Бъл-
гария.
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продавам метален навес.
размери: 60/12/4 метра.

Тел.: 0876 41 99 30

продава 
имоТи

продавам тристаен 

апартамент, с гараж, в ж.к. 

„Христо Ботев“, ет. 3; тел.: 

0878 864 985, 0899 864 

954

продавам етаж от 

къща 100 кв. м, дворно 

място 160 кв. м, със самос-

тоятелен вход, в идеален 

център, в близост до Черк-

вата и МОЛ-а, цена 69 000 

лв.; тел.: 0898 633 302

продавам тристаен ту-

хлен в кв. „Калето“, 100 кв. 

м, ет. 4; тел.: 094/ 600 399, 

0887 381 855

продавам апартамент 

в нова кооперация, на 

шпакловка и замазка; тел.: 

0878 864 985, 0899 864 

954

продавам тристаен 

панелен апартамент в ж.к. 

„Панония“, ет. 4, ПВЦ до-

грама, цена 45 000 лв.; 

тел.: 0898 633 302

продавам във Видин 

къщи и апартаменти и пар-

цели в Западна и Южна 

промишлена зона; тел.: 

0888 622 789

продавам бункер в от-

лично състояние; тел.: 094/ 

600 399, 0887 381 855

продавам гарсониери 

в ж.к. „Крум Бъчваров, ет. 

2 и ет. 3; ж.к. „Васил Лев-

ски“, ет. 4; ж.к. „Баба Тонка“ 

ет. 8; ж.к. „Панония“, ет. 3; 

тел.: 0878 864 985, 0899 

864 954

продавам масивна ед-

ноетажна къща, с жилищна 

площ около 75 кв. м, на-

ходяща се в централната 

част на гр. Видин, с дворно 

място 375 кв. м; тел.: 0877 

151 848, 0876 808 296

продавам дворно мяс-

то 480 кв. м в кв. „Акджа-

мия“, на главна улица, с 

проект за строеж на къща, 

цена 22 000 лв.; тел.: 0898 

633 302

продавам /Заменям 

парцел, 521 кв. м, ж.к. “Крум 

Бъчваров”, без посредник; 

тел.: 0876 099 585

продавам двустаен 

панелен апартамент в ж.к. 

„Петко Каравелов“, в мно-

го добро състояние; тел.: 

0878 864 985, 0899 864 

954

продавам изгодно го-

ляма тухлена гарсониера в 

ж.к. “Химик”, 50 кв. м; тел.: 

0888 259 935

продавам дворно мяс-

то 1200 кв. м, със стара 

къща и кладенец, в гр. Ду-

навци; тел.: 0888 629 601

продавам втори етаж 

от къща, 90 кв. м, с двор, 

собствен вход, център, 

цена 57 000 лв.; тел.: 094/ 

600 399, 0887 381 855

продавам двустаен 

панелен апартамент с раз-

ширение, 76 кв.м, ет. 4, 41 

000 лв. и двустаен тухлен 

апартамент в ж.к. „Васил 

Левски“, 60 кв.м, ет. 11, 

цена 30 000 лв.; тел.: 0898 

633 302

продавам едноетажна 

къща в кв. „Калето“, след 

основен ремонт, с приле-

жащо дворно място 180 кв. 

м, озеленено; тел.: 0878 

864 985, 0899 864 954

продавам земеделска 

земя в землището на село 

Раброво, 7.5 дка, трета 

категория, обработваема, 

цена 1000 лева; тел.: 0897 

942 438

продавам двустайни 

тухлени апартаменти в ж.к. 

„Химик“, ет. 5 и на ул. „Ду-

навска“ (отлично ремонти-

ран и обзаведен); тел.: 094/ 

600 399,0887 381 855

продавам дворно мяс-

то в село Покрайна, 900 кв. 

м; тел.: 0893 269 304 

продавам двустаен ту-

хлен апартамент в центъ-

ра и тристайни тухлени до 

площад „Ташкюприя“, ет. 1 

(висок) и ет. 2; тел.: 0878 

864 985, 0899 864 954

продавам две къщи в 

един двор, за ремонт, в с. 

Покрайна, дворно място 

1030 кв. м, център, цена 18 

000 лв.; тел.: 0898 633 302

продавам тристаен 

панелен апартамент в ж.к. 

“Васил Левски”, от собстве-

ник; тел.: 0878 767 476

продавам самосто-

ятелни къщи до Пазара, 

в ж.к. „Васил Левски“ и 

„Плиска“; тел.: 094/ 600 

399, 0887 381 855

продавам двустаен 

тухлен апартамент в ж.к. 

„Съединение“ и първи 

етаж от къща, 150 кв. м, с 

двор 300 кв. м, в района на 

Полицията; тел.: 0878 864 

985, 0899 864 954

купува имоТи 

купувам обработваема 

земеделска земя и дялове 

от ниви в община Видин, 

Брегово, Ново село, Грама-

да, Кула, Димово, Макреш, 

Ружинци, Бойница. Помощ 

при изготвяне на докумен-

ти. Безплатни правни съ-

вети. Заплащане веднага; 

тел.: 0878 864 985, 0899 

864 954

купувам промишлен/

търговски или друг вид 

имот в град Видин, със 

сграда и двор, за пред-

почитане на изплащане с 

първоначална вноска; тел.: 

0893 502 430

купувам селски къщи 

в област Видин; тел.: 094/ 

600 481, 0899 823 840 

дава под наем 

давам под наем офиси 

и магазини във Видин; тел.: 

0888 622 789

давам под наем хале-

та; тел.: 0888 677 866

купувам пчелен мед от 

рапица и восък; тел.: 0887 

621 540

купувам народни но-

сии, всякакви; тел.: 0878 

241 027

раБоТа

Търся втора жена за 

гледане на възрастна жена 

в град Галатина, Италия 

(на тока на ботуша); тел.: 

0893 583 899

Търся продавач на 

вестници; тел.: 0879 168 

048

уСлуги

уроци по английски 

език от частен учител; тел.: 

0896 294 434

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

ЖивоТновЪдСТво

продавам 5 броя пчел-

ни семейства; тел.: 0886 

438 871

оБЯвление

на основание чл.127, ал.1 от закона за устрайство на тери-
торията, се обявява обществено обсъждане за изменение 

на оуп на с. кошава, община видин, в обхвата на:

1. ПИ с идентификатор 39147.8.35, като се промени предназначението на 
територията от „Гробищен парк” в „Рекреационни устройствени зони, предназ-
начени за курорт и допълващи го дейности – Ок”

2. ПИ с идентифакатор 39147.8.1, като се промени предназначението на 
територията от „Специална високотехнологична производствена зона – ПС” в 
„Рекреационни устройствени зони, предназначени за курорт и допълващи го 
дейности – Ок”

3. ПИ с идентификатор 39147.8.2, като се промени предназначението на 
територията от „Специална високотехнологична производствена зона – ПС” в 
„Рекреационни устройствени зони, предназначени за курорт и допълващи го 
дейности – Ок”

4. ПИ с идентификатор 39147.9.2, като е промени предназначението на 
територията от „Обработваеми земеделски земи” в „Рекреационни устройстве-
ни зони, предназначени за курорт и допълващи го дейности – Ок”

5. ПИ с идентификатор 39147.9.3, като се промени предназначението на 
територията от „Обработваеми земеделски земи” в „Рекреационни устройстве-
ни зони, предназначени за курорт и допълващи го дейности – Ок”
общественото обсъждане ще се проведе на 21.05.2021 г. от 

14:00 часа в салона на кметство с. кошава

ТЪрСи под наем 

Търся самостоятелна 

къща под наем, гарсоние-

ра или двустаен; тел.: 0899 

484 805

разни продаЖБи 

продавам готварски 

газови печки – 4 броя; тел.: 

0896 476 300

продавам дърводелски 

машини – банциг, абрихт, 

дърводелски инвентар; 

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
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Венцислав Станев.
Празникът откри ди-

ректорката на СУ „Цар Си-
меон Велики“ Ирена Гър-
кова. „От векове в деня на 
светите братя Кирил и Ме-
тодий се обръщаме към 
словото и знанието. Сло-
вото, което твори света и 
знанието, което разбулва 
неговите тайни. Не слу-
чайно в българската тра-
диция, в прослава на де-
лото на първоучителите, 
на този ден се освещават 
училища. Като част от тази 
традиция през далечната 
1882 година с Указ на княз 
Александър I е поставено 
началото на видинската 
гимназия – първото сред-
но училище в нашия край“, 
припомни Гъркова. И чес-
тити празника 
на всички, чиято 
съдба е свърза-
на с „царското“ 
училище, което 
вече 139 години 
дава знания и 
успешен старт в 
живота на поко-
ления видинлии. 

На търже-
ството за своите 
емоции, споме-
ни и преживява-
нията разказаха 
възпитаници на 
СУ „Цар Симеон 

Велики“, на които им пред-
стои да прекрачат към нов 
етап от живота си – седмок-
ласници, изправени пред 
избора къде да продължат 
средното си образование 
и дванадесетокласници, 
които скоро ще заменят 
ученическите чинове със 
студентските скамейки. Но 
всички горди, че са част от 
семейството на видинска-
та „Алма матер“.

Празникът бе повод и 
за равносметка на измина-
лата една година. „Панде-
мията ни научи да ценим 
човек до себе си… Раз-
брахме, че без учителите 
е трудно да учиш, а без 
да виждаш учениците си е 
трудно да преподаваш. За-
губихме близки хора. Загу-
бихме лидер и приятел. 
Венцислав Станев оставя 

своята следа в историята 
и в бъдещето на СУ „Цар 
Симеон Велики“ с всеки 
успешен човек, прекрачил 
нашия праг“, сподели Ире-
на Гъркова. 

На тържеството бяха 
обявени и победители в 
новоучредения конкурс 
„Мечтите на Венци Ста-
нев“, в чието първо изда-
ние са участвали общо 39 
ученици от област Видин. 
27 ученици са се включи-
ли в литературния конкурс 
„Мечтите не умират“, 12 
ученици са се състезавали 
в конкурса за математиче-
ски умения.

Имената на победите-
лите обяви съпругата на 
Венци Станев – Нели Ста-
нева. Тя благодари както 
на институциите, подкре-
пили инициативата, така и 

на участвалите в конкурса 
ученици и техните препо-
даватели. „Доказахте, че 
мечтите не умират, затова 
сърдечно благодаря“, спо-
дели Нели Станева пре-

ди да връчи наградите на 
заелите призовите места, 
както и грамоти на всички 
участвали. 

В категория „Математи-
чески умения“ победител 

e Виктор Витанов, ученик 
в 10 кл. в ППМГ „Екзарх 
Антим I“. В конкурса за 
есе журито е присъдило 
две първи места – най-ви-
соко оценени са творбите 

на Радина Кирилова, 
ученичка в 10 кл. от 
ГПЧЕ „Йордан Ра-
дичков“ и на двана-
десетокласничката 
Антония Каменова, 
възпитаничка на СУ 
„Цар Симеон Вели-
ки“. Тримата талант-
ливи младежи пече-
лят голямата награда 
– посещение в столи-
цата на Европейския 
съюз Брюксел.

Снимки: кирил 
киндиянов

Видин д-р Цветан Ценков 
и заместник-кметът по ху-
манитарни дейности и со-
циална политика Борисла-
ва Борисова. 

Директорът на учеб-
ното заведение инж. Би-
серка Каменова покани 
д-р Ценков да поднесе 
приветствие по време на 
официалното откриване 
на празника. „Може да се 
каже, че от днес, когато 
честваме светите равно-
апостоли Кирил и Мето-
дий, започват прекрасните 
майски празници на бъл-
гарската писменост. Аз 
никога не казвам славян-
ска, защото тя е българска 
писменост, която ние сме 
дали на нашите братски 
народи от славянската 
общност. Радвам се, че 

във Видин съществува та-
кова училище по изкуства-
та, което дава облика на 
нашата духовност не само 
в регионален смисъл, а и в 
национален. Нашите пре-
красни деца се превръщат 
в страхотни музиканти, 
художници, хора на изку-
ството. Имам една мечта – 
ние наистина чрез вас да 

възобновим достолепието 
на нашия старопрестолен 
град“ - каза в словото си 
кметът на общината. След 
това връчи поздравителен 
адрес на инж. Бисерка Ка-
менова, в който пожелава 
на нея и на целия учител-
ски колектив да са винаги 
сред първите, да откриват 
и развиват дарбите на 
своите възпитаници и да 
ги водят уверено в творче-
ското им поприще. „Бъде-

те здрави, нека успехите 
Ви се множат, а мъдрите 
думи и достойни дела на 
светите братя озаряват 
бъдещето Ви!“ – пише в 
адреса.

На събитието присъст-
ваха представители на 
Видинската света митро-
полия, на Регионалното 
управление на образова-

нието, директори на учеб-
ни заведения, родители.

След официалната 
част празникът продължи 
с богата програма, в която 
ученици от различни па-
ралелки показаха своите 
таланти и получиха много 
аплодисменти от присъст-
ващите на тържеството.

Видинското училище „Св. св. Кирил и Методий“ чества патронния си празник

Най-старото видинско училище отбеляза своя патронен празник


