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Владимир Тошев: 

В политиката трябва да 
има ценности и морал 

Бягството от морала в политиката не е 
и не бива да бъде печеливша стратегия

Слово на народния представител Владимир 
Тошев на тържествената сесия на Общински 

съвет – Видин по повод Димитровден 

Видинската синагога – от великолепие, 
през разруха до възраждане

Анжело Добричов, кмет на община Чупрене: 

Измина една динамична и сложна 
първа година от мандата

Видин празнува Духовния си празник
Отличиха четирима нови почетни граждани 

„Ще си позволя 
в този празничен за 
всички нас ден да 
споделя с вас мои 
мисли, които счи-
там, че са и актуал-
ни, и общовалидни. 

Политиката се 
базира на идеоло-
гия – тоест на сис-
тема от ценности и 
идеи, която освен 
да обясни обще-
ството, мотивира и 
направлява опре-
делен тип общест-

Избран е изпълнител 
за проектиране и рестав-
рация на Синагогата – тази 
добра новина съобщиха 
през миналата седмица 
от Община Видин. ДЗЗД 
„Паскен 2020“ е класи-
раният на първо място 
участник в обществената 
поръчка с предмет „Изпъл-
нение на инженеринг (про-
ектиране, упражняване на 
авторски надзор и изпъл-
нение на СМР) във връзка 
с изпълнението на проект 
„Реставрация и адаптация 
на Синагога – Видин в ту-
ристически обект „Култу-
рен център „Жул Паскин“. 

Така наближава мо-
ментът, когато ще може да 

„НИЕ“: Г-н Добри-
чов, какво е финансо-
вото състояние на 
Община Чупрене?

анжело добричов: 
Изключително тежка фи-
нансова дисциплина сме 
си наложили. От финан-
сова гледна точка хар-
чим само за най-необхо-
димото – това, без което 
не можем да работим. 
Всичко друго е на заден 
план. Все пак през изми-
налата година се получи-
ха и добри неща, които 

се случиха въпреки всич-
ко – въпреки недобрия 
баланс между приходи и 
разходи, въпреки някои 
търкания, които имахме 
с Общинския съвет. Из-
ползваме всяка стотинка 
по предназначение и, пак 
казвам, само за най-на-
лежащото. Осъзнавам, 
че така сме се лишили 
от неща, които предишни 
години са правени – но 
аз съм готов да поема 

Четирима нови почет-
ни граждани има Видин. 
На празничния за града ни 
Димитровден с високото 
звание бяха удостоени Ви-
дински митрополит Кирил 
(посмъртно), лекарят д-р 
Тодор Вълев, етнографът 
Нинко Заяков и винопроиз-
водителят Ивайло Йотов.

Духовният празник на 
Видин започна с тържест-
вена света Литургия в ка-
тедралния храм „Св. вкмч 
Димитър Солунски“, която 
отслужи Негово Високоп-
реосвещенство Видински-
ят митрополит Даниил в 
съслужение с духовници 
от Видинска епархия. За 
празничния ден Видин по-
лучи ценен подарък от да-
рители – голяма икона на 
свети Димитър, пред която 
миряните се поклониха. 

След службата владиката 
освети знамената на ви-
динските училища и на Па-
триотичен клуб „Бдинци“. 

От катедралния храм 

към площад „Бдинци“ се 
отправи литийно шествие 
– в него се включиха Ви-
динският митрополит Да-
ниил, народните предста-
вители Владимир Тошев и 
Росен Живков, областният 
управител Момчил Стан-
ков и заместниците му, 
кметът на Видин д-р Цве-
тан Ценков заедно с цяло-
то общинско ръководство, 
председателят на Общин-
ския съвет Генади Велков, 
районният мюфтия Недже-
ти Али, представители на 
институции, на училища и 
много граждани. 

На площад „Бдинци“ 
приветствия към жителите 
и гостите на Видин отпра-
виха кметът на общината 

д-р Цветан Ценков и Ви-
динският митрополит Да-
ниил. По повод празника 
концерт изнесе фолклор-
ният ансамбъл „Цвят“ при 
едноименното видинско 
читалище.

Празничната програма 
продължи с тържествено 
заседание на Общински 
съвет – Видин. Сред офи-
циалните гости на засе-
данието бяха председа-
телят на Окръжния съвет 
на Долж, Румъния Козмин 
Василе и дългогодишният 
председател на Окръжния 
съвет на Долж Йон Прио-
тяса, кметът на община 
Калафат Дору Митулецу и 

Започна рехабилитация на 
улици в община Ново село

Със символично прерязване на лента, кметът 
на община Ново село Стоенелов даде старт на 
проекта за рехабилитация и реконструкция на 
улици от уличната мрежа в общ. Ново село. Ра-
ботата започна от село Неговановци

През миналата сед-
мица започна изпълне-
нието на проект за ре-
хабилитация на улици в 
четири населени места в 
Новоселска община – в 
с. Флорентин, с. Негова-

новци, с. Винарово и в 
самия общински център 
с. Ново село. Работата 
започна от село Негова-
новци, където е и най-
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Кметът на Дунавци е с COVID-19
Кметът на Видин, един от заместниците му  и председателят на ОбС – под карантина

Коронавирусът влезе и в образователните институции 

как във видин ще се 
контролират новите 

противоепидемични мерки?

Община Видин с комплексен подход за 
интеграцията на хората от уязвими групи

Усилено се почистват храсти и оформят короните на дървета във Видин

Започна изпълнение-
то на проект „Изграждане 
на социални жилища в гр. 
Видин”. На 23 октомври бе 
подписан договор за пре-
доставяне на финансиране 
в размер на 2 016 827.01 лв. 
– 100% безвъзмездна фи-
нансова помощ от ОП „Ре-
гиони в растеж“ 2014-2020, 
процедура BG16RFOP001-
1.010 „Изпълнение на интег-
рирани планове за градско 
възстановяване и развитие 
2014-2020-Видин“. Проек-
тът, който е включен в Ин-
вестиционната програма на 
Община Видин, ще се реа-
лизира през следващите 30 

месеца. В резултат ще бъдат 
изградени 37 модерни жили-
ща, в които да бъдат наста-
нени социално слаби хора 
и такива в уязвимо положе-
ние. Мястото за осъщест-
вяване на строителството е 
имот в ж.к. „Христо Ботев“, 
ул. „Димитър Цухлев“ № 44. 
То е избрано с оглед осигу-
ряване на пространствена 
интеграция на уязвими гру-
пи в обществото.

Досегашният опит от 
проекти в социалната сфера 
показва, че с работа „на пар-
че“ е трудно да се постигне 
траен успех в социалното 
включване на хора в нерав-

ностойно положение. За-
това с този проект Община 
Видин започва прилагането 
на комплексен подход. Така 
при настаняване на нужда-
ещи се лица и семейства в 
общинските жилища, това 
ще се обвързва с участие 
в мерки за заетост, превен-
ция на отпадане на децата 
от образователната систе-
ма, социално включване 
на хора с увреждания чрез 
подкрепа от социални услу-
ги в общността, адекватно 
здравеопазване. За тази цел 
в момента Общината разра-
ботва проект, който ще даде 
възможност ползвателите 

на социалните жилища да 
преминат обучения за при-
добиване на квалификация, 
след което ще им бъде оси-
гурена и заетост.

Очакването е проектът 
„Изграждане на социални 
жилища в гр. Видин” да до-
принесе за постигане на 
напредък в целенасочената 
политика на Община Видин 
в сферата на социалното 
включване на хора в нерав-
ностойно и уязвимо поло-
жение, в съответствие със 
съвременните стандарти за 
устойчиво и балансирано 
социално развитие.

През изминалата сед-
мица бяха изрязани опас-
ните клони на дърветата по 
ул. „Екзарх Йосиф I“. Освен 
това беше премахната са-
монастанилата се расти-
телност по тротоарите и в 
зелените площи около жи-
лищните блокове. Приклю-
чи работата и в ж.к. „Алек-
сандър Стамболийски“, ж.к. 

„Вида“, по ул. „Широка“, 
както и по бул. „Панония“ 
(в участъка от надлеза до 
изхода на града в посока 
Дунав мост 2).

Дейностите стартираха 
още в началото на октом-
ври в изпълнение на по-
етия от кмета на община 
Видин д-р Цветан Ценков 
ангажимент работниците от 

звено „Чистота“ да влязат 
във всеки квартал и меж-
дублоково пространство 
и да въведат в подобаващ 
вид зелените площи. Рабо-
тата ще продължи поетап-
но и в останалите квартали 
на Видин през цялата есен, 
както и през зимата, когато 
метеорологичните условия 
позволяват това. 

Поддържането на зеле-
ните площи и на дървесна-
та растителност се извърш-
ва със специализираната 
техника на Общината. В 
момента се провежда об-
ществена поръчка за ку-
пуване на допълнителна 
техника, с която качеството 
на услугата ще се подобри 
още повече.

В началото на минала-
та седмица стана ясно, че 
кметът на град Дунавци 
Димо Скорчев е с корона-
вирус. Новината съобщи 
самият той с публикация 
във „Фейсбук“. В следствие 
на това кметът на община 
Видин д-р Цветан Ценков, 
зам.-кметът Светослав 
Скорчев, председателят на 
Общинския съвет Генади 
Велков, както и общински-
ят съветник Юлиян Петров 
бяха поставени под каран-
тина като контактни лица, 
след като на 24 октомври 
се включиха в организиран 
от кмета на Дунавци вело-
поход. 

Лавина от събития, ко-
ято започна с един пост в 
профила на Димо Скорчев: 
„Днес – 26.10 – след напра-
вен PCR тест, поради здра-
вословно неразположение, 
около 18:00 ч. получих ре-
зултата, който се оказа по-
ложителен. С оглед на за-
еманата от мен длъжност 
и осъществявани контакти 
се чувствам морално за-
дължен да ви уведомя за 

това“. 
Kоронавирусът влезе 

и в учебните заведения
В началото на минала-

та седмица под карантина 
бяха поставени учениците 
от четири паралелки – по 
две в Гимназията с пре-
подаване на чужди езици 
„Йордан Радичков“ и в Ос-
новно училище „Иван Ва-
зов”, след като ученици от 
класовете са дали положи-
телен тест за коронавирус. 
Вирусът е установен при 
две момчета – братчета, 
учещи в различни класове 
в Пето основно училище 
и при момичета от 10 и 11 
клас от езиковата гимназия, 
като всички те са на домаш-
но лечение, съобщи за в-к 
„НИЕ“ директорът на Регио-
налната здравна инспекция 
д-р Венцислав Владински. 

Малко по-късно стана 
ясно, че с положителен 
тест за коронавирус е и 
учителка в ППМГ „Екзарх 
Антим I”. 

Въпреки това д-р Вла-
дински коментира, че в 
учебните заведения като 

цяло противоепидемични-
те мерки се спазват, като 
преподавателите са осо-
бено стриктни в това отно-
шение, още повече че мно-
го от тях също попадат в 
т.нар. рискови групи, но при 
настоящата епидемична 
обстановка обаче никой не 
е напълно защитен и няма 
система, която да не е из-
ложена на риск. 

Карантинираните уче-
ници от ОУ „Иван Вазов“ 
ще се върнат към присъст-
вена форма на обучение 
във вторник (3 ноември). 
И след тази дата обаче 
ще продължи онлайн обу-
чението за паралелките в 
ГПЧЕ „Йордан Радичков“, 
както и за всички ученици в 
гимназиален курс, които по 
разпореждане на здравния 
министър от 29 октомври 
до 12 ноември ще учат от 
вкъщи.

COVID-19 и сред пер-
сонала във видинска дет-
ска градина

С положителен PCR 
тест е и директорката на 
Детска градина „Желязко 

Попниколов“. „Била е на 
гости в Европа и когато се 
е върнала е излязла поло-
жителна. В детската гра-
дина са изпълнени всички 
противоепидемични мерки, 
контактните на директор-
ката лица сред персонала 
са под карантина, детското 
заведение продължава да 
работи нормално“, обясни 
директорът на РЗИ – Ви-
дин. 

д-р владински: взети 
са адекватни мерки

Директорът на РЗИ – Ви-
дин отбеляза, че в момента 
във Видинско се наблюда-
ва т.нар. дифузно разпрос-
транение на вируса, тоест 
установяват се случаи, ко-
ито често не са свързани 
помежду си. „Става въпрос 
най-често за хора, идващи 
от други градове или от 
чужбина. Когато се устано-
ви такъв случай, веднага се 
изолират контактните лица, 
правят се своевремен-
но PCR тестове. Взети са 
адекватни мерки“, подчерта 
д-р Владински.

Упражняването на 
контрол върху прилага-
нето на влезлите в сила 
от 29 октомври нови про-
тивоепидемични мерки 
бе една от темите, комен-
тирани на пресконфе-
ренция във Видин на 28 
октомври. В нея участие 
взеха областният упра-
вител Момчил Станков, 
заместник-кметът на об-
щина Видин Борислава 
Борисова и директорът 
на Регионалната здрав-
на инспекция (РЗИ) д-р 
Венцислав Владински.

Със заповед на 
здравния министър от 29 
октомври до 12 ноември 
нощните заведения във 
Видин преустановиха 
работа, за останалите 
обекти бяха въведени 
нови противоепидемич-
ни мерки. По време на 
пресконференцията д-р 
Владински обърна спе-
циално внимание върху 
контрола, който ще бъде 
извършван. „Ще бъдат 
връчени предписания на 
заведенията за общест-
вено хранене с оглед 
спазване на противо-
епидемичните мерки – а 
именно, носене на маски 
от персонала, наличие 
на дезинфектанти на 
вход и на изход на тези 
заведения, а също така 
и за спазване на разсто-
янията от метър и поло-
вина между столовете 
на различните маси. В 
последствие ще се из-
вършват вечерни про-
верки за спазването на 
тези мерки – в случай че 
не са спазени, ще се пре-
мине към затваряне на 
съответното заведение“, 
предупреди директорът 
на РЗИ – Видин. 

Община Видин спаз-
ва всички противоепи-

демични мерки, заяви 
зам.-кметът Борисова, 
като призова видинските 
граждани да не подце-
няват ситуацията и да 
следват предписанията 
на здравните власти. Тя 
допълни, че в рисковите 
звена в общинската ад-
министрация – Центъра 
за информация на граж-
даните и отдел „Мест-
ни данъци и такси“ – е 
въведен пропускателен 
режим, така че на всеки 
гражданин да бъде оси-
гурено отстояние от 3 
кв. м. Борсова подчерта, 
че специални мерки, в 
съответствие със запо-
ведта на здравния ми-
нистър, се предприемат 
и по отношение на двата 
пазара на територията 
на град Видин за създа-
ване на организация за 
еднопосочно движение, 
като в упражняването 
на контрол се включват 
всички звена в Община-
та, както и служителите 
на Общинско предприя-
тие „Пазари“. 

Областният упра-
вител Момчил Станков 
закри брифинга с апел: 
„Бих искал да призова 
жителите на област Ви-
дин да проявят разум, 
отговорност, за да запа-
зим живота и здравето 
на нашите близки и на 
самите нас“.

По данни на РЗИ – 
Видин, към 10:00 ч. на 
30.10.2020 г. потвърде-
ните случаи на корона-
вирус в област Видин 
са 345. От тях 256 души 
вече са излекувани. 23 
лица, положителни за 
COVID-19, са починали. 
Активните случаи в об-
ластта към 30 октомври 
бяха 66.

Д-р Венцислав 
Владински, 

директор РЗИ

Зам.-кметът 
Борислава 

Борисова

Областният 
управител 

Момчил Станков
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вени действия. 
Без идеология не може 

да има морал. Но без фило-
софия не може да има по-
литика, тъй като политиката 
е дял от филосо-
фията. Тя не е цел, 
която може да бъде 
постигната без по-
широк идеологиче-
ски контекст.

Засега бягство-
то от морала в 
политиката е пече-
ливша стратегия, 
тъй като се базира 
на първичния ин-
стинкт на човека 
да се стреми към 
благоденствие и да 
бяга от тегобите. И 
ще бъде такава, до-
като сред достатъч-
но голяма част от 
обществото не се утвърди 
морал, който ще постулира 
хората да не разчитат на 
държавата, а да се оправят 
сами в живота.

Отстоявал съм убежде-
нието, че политиката е най-
висшата човешка дейност и 
съм си позволявал да изра-
зявам тази мисъл публич-
но. Много хора разглеждат 
това като идеалистична и 
наивна представа за поли-
тиката. Други ще открият, че 
в съвременните общества 
това твърдение не е при-
емливо. Върху тези неща 
съм мислил интензивно и 
продължително; това не е 
въпрос на отдалеченост от 
днешния ден.

Разбира се, ние не бива 
да объркваме теоретичния 
смисъл на твърдението и 
фактите, които текат у нас 
и по целия свят. Но на нас 
ни е нужно едно такова 
схващане за същината на 
политиката, за да можем да 
се ориентираме в хаоса от 
съждания за факти.

Нека отговорим на въ-
проса какво е отличителното 
между политиката и много 
други дейности. В политика-

та се вземат решения, които 
са колективно обвързващи. 
Когато гласуваме и даваме 
власт на спечелилите избо-
рите, едва ли съзнаваме, 
че решенията, които ще се 

вземат, обвързват всички 
членове на обществото.

Ако вникнем в съдър-
жанието на тази формула, 
ще установим, че отговор-
ността, свързана с всяко 
едно политическо решение, 
е изключителна, бих казал 
страховита.

Казвам просто и 
ясно – политиката 
е на първо място 
призвание. Обще-
ството осигурява 
средства, за да мо-
гат политиците да 
извършват своята 
работа, а не за да се 
намесват в отноше-
ния на заплащане 
като посредници.

О т б е л я з в а м 
това, защото тук се 
откроява същината 
на политиката, а в 
тази същина се на-
мира полето на соци-
алните ценности. И техният 
център е справедливостта. 
Справедливостта е осевата 
ценност на политическата 
дейност. В различните по-
литически ориентации, да 
употребим не много чистия 

термин политически идео-
логии, справедливостта се 
разбира по различен начин.

Политическият деец 
изразява и представлява 
функциониращите в обще-

ството ценности. А сери-
озният политик се изправя 
неизбежно пред тежки ди-
леми. В модерното демо-
кратично общество, каквото 
сме така или иначе и ние, се 
признава разнородността 
на функциониращите цен-

ности.
Това е фундаментална-

та отлика на демократич-
ните свободни общества от 
тоталитарните общества на 
несвободата. Трудността, 
пред която се изправя по-

литикът е: как да се отсто-
яват социални ценности и 
кои ценности да прилагаме 
с оглед интеграцията на об-
ществото.

Защото има опасност 

да се придържаме към ква-
зиценности, които могат да 
доведат до опасна дезин-
теграция на обществото, и 
нека не звучи пресилено, до 
тежка криза и катастрофа. 
Упадъкът на ценностите и 
неспазването на общест-

вените норми води до пов-
семестно равнодушие, до 
отказ да се вижда смисъла. 
А характерът на политиче-
ските отношения е такъв, 
че доверието е основата на 
всички основи.

Ако продължаваме да 
разпластяваме политиче-
ския живот, на всяка крачка 
сме изправени пред някак-
ва обща ценност. Нужно е 
ценностите да се въплъща-

ват. Ценност, която 
не се въплъщава, 
е празен звук. Въп-
лътената ценност 
се нарича благо. 
А всички блага са 
свързване на реал-
ните неща с ценно-
стите.

Политика, която 
води до блага за об-
ществото и до пове-
че блага, е успешна 
дейност. Благода-
рение на такава по-
литика проклами-
раните ценности се 
превръщат в жизне-
ни факти и полити-
ката създава своя 

траен смисъл.
Защо си позволих да 

привлека вниманието ви с 
тези мои размишления?

Като видинчанин, като 
българин и от тежестта на 
годините си, прецених, че 
е време и си дадох този 

шанс. С надеждата да бъда 
правилно разбран. Има и 
конкретика в ситуацията 
като повод.

Затова използвам въз-
можността да призова 
общинските съветници, 

неприемащи ценностите, 
морала и политиките на но-
миниралите ги политически 
сили, да поемат своето мо-
рално право и да подадат 
заявления за напускане на 
Общинския съвет, защото 
противното означава ди-
ректна кражба на доверие и 
гласове, които не са техни. 
И за да не съм голословен 
ще посоча като обидно да 
говорим в първо лице, един-
ствено число, че започваме 
борба за върховенство на 
закона, електронно упра-
вление и развитие на ре-
гионите. Да започват сега 
тази борба бивши минист-
ри, областни управители и 
кметове е неразбираемо за 
нас. Бих им предложил да 
добавят в най-добрата уп-
равленска програма борба 
за мир в света и ликвиди-
ране на глада. А най-добре 
да напуснат веднага ОбС 
Видин.

Димитровден се харак-
теризира с обредно полаз-
ване – гадаене по първи 
гост. Такива за нас днес 
се явяват новите  почетни 
гражданин на Видин. Нека 

отдадем заслуже-
ното на митрополит 
Кирил, удостоен по-
смъртно с това зва-
ние. На почетните 
граждани д-р Тодор 
Вълов, етнографа 
Нинко Заяков и биз-
несмена Ивайло 
Йотов. Честито!

Нека свети Ди-
митър Солунски Чу-
дотворец да ни за-
криля и даде шанс 
и издейства закрила 
пред Господ Бог за 
всеки видинчанин, 
всяко семейство 
и населено място, 

както и общината ни като 
цяло, да сме достойни, поч-
тени и успяващи каквито са 
и новите почетни граждани 
на Видин.

Чести празник!
Бог с нас!“

Общинската организация на ПП ГЕРБ – Грамада е с нов ръководител 

Владимир Тошев: В политиката трябва да има ценности и морал

Николай Иванов е из-
браният нов ръководител 
на Общинската органи-
зация на ПП ГЕРБ  в град 

Грамада. Той е избран 
единодушно на провелото 
се изборно събрание на 
общинската структура в за-

лата на читалище „Пробуда 
1908 г.” в града. Делегатите 
на събранието единодушно 
са гласували за предложе-
ната кандидатура на Нико-
лай Иванов за председател 
на общинската структура 
на партията. Изборът на 
нов ръководител се е на-
ложило, поради напускане 
на поста по лични причини 
на предишния общинския 
ръководител, уточняват от 

партията. 
Новият ръководител на 

Общинската партийна орга-
низация Николай Иванов е 
32-годишен, семеен, с едно 
дете. Николай Иванов има 
висше икономическо обра-
зование  – бакалавър по 
„Икономика на транспорта” 
в УНСС и магистър по „Биз-
нес администрация” от Сто-
панска академия „Димитър 
А. Ценов” - Свищов. Рабо-

ти като инспектор в сектор 
Монтана на „Националното 
ТОЛ управление”.

Новият общински ръ-
ководител на ПП ГЕРБ в 
Грамада е изпълнявал до 
момента временно същата 
длъжност, Иванов е бивш 
председател на Младежи 
ГЕРБ-Видин. По настоя-
щем е и общински съветник 
в Общински съвет - Грама-
да, избран с листата на ПП 

ГЕРБ.
На събранието в Грама-

да е присъствал Владимир 
Тошев, областен координа-
тор на ПП ГЕРБ. 

Изборното партийното 
събрание в град Грамада 
се е провело при спазване-
то на всички противоепиде-
мични мерки, осигурени са 
били маски и дезинфектан-
ти за всички присъстващи.

На Димитровден Видин отбелязва духовния си празник, който по традиция започна с тър-
жествена света Литургия в храма „Св. вмчк Димитър Солунски Чудотворец“. В нея участие  взе-
ха депутатът Владимир Тошев и представителите на ПП ГЕРБ от Видин и областта.

Представителите на ГЕРБ участваха и в литийното шествие, което тръгна от храма, пре-
мина през централната част на Видин до площад „Бдинци“, където се състоя празничната цере-
мония и ритуал по издигане на националния флаг и знамето на община Видин
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този негатив, защото сега 
не е време да трупаме 
дивиденти, не е време за 
ПР, тъй като става въпрос 
за оцеляването на Общи-
ната. И смятам, че на този 
етап, предвид ситуацията, 
се справяме добре. 

Ако не изплащахме 
стари задължения, досе-
га Общината щеше да е 
осъдена и със запорира-
ни сметки, както е в ня-
кои други общини. Тогава 
какво щяхме да правим? 
Горд съм, че успяхме с 
един добър диалог с тези, 
към които Общината има 
задължения, да избегнем 
влизане в тежки и скъпи 
съдебни процедури, като 
отдавам това и на проя-
вената добра воля от от-
срещната страна, за което 
няма как да не благодаря. 

Но ни чака тежка зима 
– кризата с COVID-19 ни 
засегна силно и, дано да 
не съм лош пророк, но оч-
аквам наистина много теж-
ка зима. Надявам се най-
лошото да ни подмине. На 
територията на община 
Чупрене има три центъра 
за настаняване от семеен 
тип и едно защитено жили-
ще – когато в началото на 
годината възникна ситуа-
цията със заразени дому-
ващи в домовете в Кула и 
Орешец знам колко тежко 
беше на кметовете на тези 
общини. Моля се да не се 
случва нещо подобно нито 
на мен, нито на който и да 
е друг кмет!

Разбира се, въвели 
сме необходимите мерки, 
ограничен е достъпът на 
външни хора в социални-
те услуги, излизането на 
самите потребители също 
е ограничено, постоянно 
поддържам връзка с ди-
ректорите, подсигурени 
са дезинфектанти и лич-
ни предпазни средства за 
персонала. Строги проти-
воепидемични мерки се 
изпълняват и в учебните 
заведения, детските гра-
дини, общинската адми-
нистрация, кметствата. 
Всички указания на здрав-
ните власти се изпълняват 
стриктно – това е нещо, за 
което не можем да си поз-
волим да пестим средства, 
защото последствията 
може да са много тежки.

„НИЕ“: Мина почти 
една година от начало-
то на мандата. Каква е 
Вашата равносметка 
за този период?

анжело добричов: 
Тежка година, с много пе-
рипетии, с много неприят-
ни моменти, но и с приятни 
такива. Година на приливи 
и отливи. Една много ди-
намична и сложна годи-
на. Макар че зад гърба 
си имам два мандата като 
кмет на най-голямото село 
в общината, както и един 

мандат като общински съ-
ветник, сега се изправям 
пред най-голямото предиз-
викателство в професио-
налния ми път до момента 
– това е работа, която из-
исква адекватно да реаги-
раш в движение на всичко, 
което се случва. 

А равносметката ще я 
дадат други – хората са 
тези, които ще преценят 
доколко с екипа ми сме 
успели да се справим с 
трудностите и предизвика-
телствата. 

„НИЕ“: Как при ситуа-
цията, която описахте, 
работите с кметовете 
на населени места и с 
кметските наместни-
ци?

анжело добричов: 
Работя много добре с тях 
– те се стараят много. И 
мнението на хора, които 
следят тези процеси е, че 
някои от кметовете бук-
вално са преобразили се-
лата си, показали са съв-
сем нов стил на работа, 
като влагат много енергия 
и желание в изпълнение-
то на своите задължения. 
На фона на ограничените 
ресурси, с които Община-
та разполага, мисля, че се 
справят много добре. 

За съжаление кмет-
ският наместник на Про-
топопинци Ангел Петров 
почина внезапно едва на 
35 години. Мир на 
праха му! Той „го-
реше“ в работата 
си, влагаше сърце 
и душа в нея. За 
жалост, напусна 
ни преждевремен-
но – така е реши-
ла съдбата. Сега 
кметски намест-
ник на населеното 
място е Мирослава 
Тодорова – тя още 
навлиза в работа-
та, но й помагаме. 
Така и трябва, за-
щото ние сме един 
екип, един отбор, 
трябва да работим 
отборно, за да по-
стигнем успех. 

„НИЕ“: Какви 
проекти изпълнява Об-
щина Чупрене?

анжело добричов: 
Започна изпълнението 
на проект, който цели да 
информира населението 
относно възможностите, 
които дава екологичната 
мрежа „НАТУРА 2000“. Но 
най-мащабният проект, 
който реализираме, е за 
подмяна на водопровод-
на мрежа с обща дължина 
около 16 км в четири села 
– Горни Лом, Долни Лом, 
Средогрив и Репляна. 
Мина обществената по-
ръчка, избрана е фирма-
изпълнител, подписан е 
договор. Вчера (20 октом-
ври – Бел. на „НИЕ“) бях в 
Държавен фонд „Земеде-
лие“, за да подпиша анекс 
на договора за предоста-
вяне на безвъзмездно фи-

нансиране от Програмата 
за развитие на селските 
райони. До края на 2021 
година е срокът за изпъл-
нение на проекта, който 
е на стойност 3 306 
000 лв.

С общините Видин 
и Белоградчик рабо-
тим по два проекта, 
които са насочени към 
създаване на условия 
за разделно събиране 
– в единия проект ста-
ва въпрос за компос-
тиране и оползотво-
ряване на строителни 
отпадъци, а в другия – 
за разделно събиране 
на текстил, пластмаса 
и хартия. Дано да ус-
пеем с тези проекти. 
Защото така ще нама-
лим количеството от-
падъци, които караме 
до регионалното депо, с 
което ще намалим разхо-
дите за сметосъбиране и 
сметоизвозване, а и ще за-
пазим природата по-чиста. 
Но може би най-голямото 
предизвикателство ще е 
да научим хората да из-
хвърлят отпадъците раз-
делно. Но това е пътят. 

През изминалите ме-
сеци имаше пет сигнала 
в РИОСВ – Монтана за 
места на територията на 
общината, където са се 
формирали незаконни 
сметища, което всъщност 

беше една атака срещу 
мен. Но ние реагирахме 
своевременно и всяко мяс-
то, за което имаше сигнал, 
веднага се почистваше. 
Мога да кажа, че Чупре-
не е една от най-чистите 
общини в нашия регион – 
не искам да говоря колко 
пари ни струва това, но, 
както е казал народът, две 
добрини няма. Мисля, че 
сега е преломен момент, в 
който да се научи населе-
нието да изхвърля отпадъ-
ците разделно, а спрямо 
тези, които хвърлят боклук 
на нерегламентирани мес-
та, единственото решение 
е налагането на глоби, ко-
ето и правим. 

Имаме конкретни идеи 
и за следващия програмен 
период, но предварително 
няма да влизам в конкре-

тика, за да не ме обвиня-
ват, че съм казал нещо, 
което в последствие по 
обективни причини не е 

станало. 
„НИЕ“: Какво се случ-

ва във връзка с рекул-
тивацията на старото 
сметище?

анжело добричов: По-
паднали сме в един тежък 
омагьосан кръг. Старото 
депо е на площ от около 2 
дка и от 2015 година там 
не е изхвърлян боклук. 
Проблемът е, че това сме-
тище е разположено върху 
територия, в която влизат 
10 частни имота, чиито 
първоначални собствени-
ци са починали отдавна и 

имат общо над 50 наслед-
ници, които са пръснати в 
цяла България, а някои са 
и в чужбина. Общината не 
разполага с адреси на тези 
хора и много трудно ще ги 
намерим, за да можем да 
отчуждим имотите. В съ-
щото време срокът за за-
почване на рекултивация 
на такива стари сметища е 
31 декември 2020 година – 
не виждам как за времето, 
което остава дотогава, ще 
можем да започнем каква-
то и да е процедура в тази 
посока. От това вероятно 
ще последват санкции за 
Общината. Но просто про-
цедурата при нас е много 
тежка – тези имоти трябва 
да се отчуждят, да се на-
прави проект, всичко това 
ще коства много време. 

Преди няколко дни от 

РИОСВ идваха да вземат 
проби – чакаме резулта-
тите от изследванията на 
почва и вода. Полевият 

тест, който направиха на 
водата, показа, че тя е с 
прекрасни качества, няма 
замърсявания. Всъщност 
там, където е сметището, 
сега е една ливада, така 
че мястото се е саморе-
култивирало. При все това 
изискването е да се из-
върши рекултивация, но, 
както казах, чака ни една 
много тежка процедура. 
И негативите са за мен, 
макар реално да не съм 
виновен, че досега нищо в 
тази посока не е било на-
правено. 

Вече минах-
ме една подобна 
тежка процедура 
при прехвърляне-
то на язовирите в 
Търговище и Вър-
бово на държава-
та. Те ни бяха в 
тежест, защото 
на практика не 
се използват, но 
Общината беше 
задължена да от-
деля средства за 
тяхната поддръж-
ка. Поне тази гри-
жа вече отпадна 
– тичането по 
институции беше 
много сериозно, 
но успяхме. За 
рекултивацията 

на сметището обаче ни 
чака още по-тежка борба. 

„НИЕ“: Община Чу-
прене се грижи за сне-
гопочистването със 
собствени сили. Има ли 
готовност?

анжело добричов: Да, 
готови сме. Разполагаме и 
с необходимата техника. 
Неотдавна пристигна по-
редната машина – нов мо-
дерен трактор. Горд съм с 
тази придобивка, тъй като 
това е една инвестиция в 
бъдещето – този трактор, 
при една добра поддръж-
ка, ще може да се ползва 
за много години напред 
както за снегопочистване, 
така и за почистване на 
канавки и пътните банке-
ти от растителност. Об-
щинската пътна мрежа е 
с дължина около 30 км и 

смятам, че с помощта на 
този трактор ще можем да 
я поддържаме перфектно. 

По отношение на зим-
ното поддържане на пъ-

тищата, разполагаме 
с достатъчно техника. 
Има налична и сол, 
необходимо ни е мал-
ко количество пясък, 
но той може лесно да 
бъде доставен, така 
че това не е проблем. 
Доставени са вече и 
въглища, необходи-
ми за отоплението на 
училищата, детските 
градини, общинските 
сгради. За по-нататък 
може би със средства 
от отчисленията, ко-
ито Общината прави 
към РИОСВ – Монта-
на, ще купим машина 
за раздробяване на 

клони и храсти, както и ма-
шина за събиране на лис-
та, но това ще е в бъдещ 
период, тъй като тепърва 
трябва да видим какви са 
офертите и дали цените 
ни устройват. 

Проблем е липсата на 
работници, които да под-
държат чистотата в насе-
лените места. Спомням 
си, когато бях кмет на Гор-
ни Лом, една година имах 
60 човека, които се гриже-
ха за добрия вид на село-
то. Но след това в години-
те програмите намаляха 
много. В момента по про-
грама работят едва някол-
ко човека, които отговарят 
за чистотата на населени-
те места. Общината няма 
как да си позволи да нае-
ме доплнителни хора, за-
щото издръжката им тряб-
ва да идва от собствените 
приходи, а те при нас са 
ограничени.

„НИЕ“: Какви социал-
ни услуги се предлагат 
в общината?

анжело добричов: 
Към момента социалната 
трапезария се ползва от 
около 120 души, над 60 на 
брой са потребителите на 
домашния патронаж. Има 
назначени социални асис-
тенти и домашни помощ-
ници, които помагат на 
самотноживеещи и болни 
хора. Освен това, когато 
се налага, Общината съ-
действа в тежки за семей-
ствата моменти, например 
при погребения. 

В крайна сметка за 
това сме избрани – за да 
помагаме на хората. Един 
ден ще дойде друг кмет, 
ще има различен състав 
на Общинския съвет, но 
за времето, в което ние 
носим отговорност за об-
щина Чупрене трябва да 
проявим държавническо 
мислене, да оставим сле-
да като добри ръководи-
тели и да завещаем едно 
добро наследство на тези 
след нас. 

разговора води 
мариЯ Савова

Анжело Добричов, кмет на община Чупрене:  Измина една динамична и сложна първа година от мандата
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дългата улица, която ще 
бъде рехабилитирана – 
улица „Пета“. 

Кметът на община 
Ново село обясни пред 
хората в Неговановци, 
че това е първият етап 
на проект, за който Об-
щина Ново село е спе-
челила финансиране от 
Държавен фонд „Земе-
делие“, който е с обща 
стойност 1 116 183.00 
лв. без ДДС. Проектът 
„Рехабилитация и ре-
конструкция на улици, 
от уличната мрежа в с. 

Ново село, с. Флорентин, 
с. Неговановци, общ. 
Ново село” е разделен 
на две обособени пози-
ции: Обособена позиция 
№ 1 „Рехабилитация и 
реконструкция на улици, 
част от уличната мрежа 
в с. Ново село и с. Фло-

рентин“ и Обособена по-
зиция № 2 „Рехабилита-
ция и реконструкция на 
улици, част от уличната 

мрежа в с. Негованов-
ци и с. Винарово. Около 
500 000 лв. е стойността 
на ремонтите, които ще 
бъдат направени в Не-
говановци и Винарово, 
обясни кметът на общи-
ната. 

„Тези пари са за вас 

– за да се направи нещо 
в село Неговановци“, 
посочи Георги Стоене-
лов. Той допълни, че 

като бъде за-
вършена реха-
билитацията на 
улицата в Него-
вановци, ведна-
га ще започне 
работата и във 
Винарово, къде-
то хората също 
с нетърпение 
чакат старта 
на ремонтите. 
А през ранната 
пролет догоди-
на ще започне и 
асфалтирането 
в с. Ново село и 
с. Флорентин. 

Кметът на 
Н е г о в а н о в ц и 

Емилия Крумова 
подчерта, че този 
ремонт е дълго 
чакан и важен 
не само за живу-
щите на самата 
улица, но за поч-
ти всичките над 
500 жители на 
населеното мяс-
то. „Тази улица 
разделя селото 
по дължина на 
две, освен това 
минава покрай 
църквата и от-
там – свързва с 
горния гробищен 
парк. Това е най-
дългата улица в 
селото и е с най-голям 
трафик, тук е и най-по-
сещаваният магазин, в 
който пазаруват почти 
всички жители“, обясни 
Крумова. Тя изрази на-
дежда, че в следващите 

години ще бъдат 
асфалтирани и 
други улици в Не-
говановци.

Кметът на об-
щина Ново село 
Георги Стоене-
лов пожела ус-
пешна работа на 
строителите. Той 
апелира към жи-
телите на Него-
вановци да проя-
вят търпение, тъй 
като ремонтът ще 
създаде известни 
неудобства. И ги 
призова, ако за-
бележат някаква 
нередност при из-
пълнението на ре-

хабилитацията или 
смятат, че нещо не 
се прави както тряб-
ва, да сигнализират 
в Общината, за да 
бъде направена не-
забавна проверка. 

„Чака ни още ра-
бота в Негованов-
ци“, посочи кметът 
на община Ново 
село. Той обясни, 
че в момента тече 
процедура за избор 
на изпълнител за 
направа на площад 
в селото, като фи-

нансирането е в раз-
мер на около 300 000 лв. 
без ДДС. В началото на 
следващата година ще 
започне и изграж-
дане на спортна 
площадка в насе-
леното място за 98 
000 лв. 

С тези три 
придобивки Него-
вановци ще има 
съвсем друг вид, 
подчерта Георги 
Стоенелов. „Об-
ликът на първото 
село, през което 
се минава при вли-
зане на територи-
ята на общината 
е Неговановци и 
това създава и 
първото впечатле-
ние на гостите на 

община Ново село за 
това как тя се развива 
и какви дейности се из-
вършват“, сподели кме-
тът. Той обясни, че ако 
с Общинския съвет бъде 
постигнат консенсус за 
разпределението на ка-
питаловите разходи, със 
средства от тях би могло 
да се осъществяват още 

подобрения в село Него-
вановци.  

„Аз съм самокрити-
чен и ако трябва да по-
соча мой пропуск в рам-

ките на мандатите ми 
като кмет на общината, 
то е, че не съумях да 
подсигуря достатъчно 
средства за рехабили-
тация на улици. Но тук 
водещо е не какво иска 
кметът, а какво дава 
държавата като възмож-
ност“, сподели по-късно 

пред журналисти кметът 
на община Ново село. 
Той допълни, че освен 
предстоящото асфалти-
ране на улици в чети-

рите села, в момента се 
укрепва и свлачище във 
Флорентин – очаква се 
получаването на втората 
част от финансирането в 
размер на около 350 000 
лв., с което работата да 
приключи. 

„Жалко, че нямаме 
консенсус с Общинския 
съвет и средствата, ко-
ито са дадени като ка-
питалови разходи – а те 
не са никак малко, почти 
200 000 лв. – ще трябва 
да отидат за следващата 
година. Няма да ги изгу-
бим, те ще останат като 
преходен остатък, но по 
друг начин гледа държа-
вата на това, че ти не си 
успял да се възползваш 
от това, което ти е да-
дено“, посочи кметът на 
Ново село. „Асфалтира-
нето и изграждането на 
структурата в общината 
е приоритет на общин-
ската администрация и 
аз няма да се откажа. 
Уморих се не от това, че 
искам да се прави пове-
че; уморих се от нежела-
нието на Общинския съ-
вет да подкрепят онова, 
което се предлага. Имам 
над 60-70 проекта спе-
челени през изминалите 
12 години – аз съм оста-
вил следа след себе си 
и сега да се говори, че 
нищо не съм направил, 
е грозно“, сподели Геор-
ги Стоенелов.

Започна рехабилитация на улици в община Ново село

Кметицата на Неговановци Емилия Крумова разби 
бутилка пенливо шампанско в кофата на багера за успех 
на дейностите

Бе направена символична първа копка, с която се даде 
старт на рехабилитацията на улица „Пета“ в Негова-
новци 

Ул. „Пета“, която е най-дългата в Негованов-
ци

Георги Стоенелов, кмет на община Ново село
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стартира реалната рес-
таврация на видинската 
синагога и адаптира-
нето й в многофункци-
онално пространство 
са провеждане на раз-
нообразни културни 
събития – фестивали, 
изложби, концерти и 
др. Това е чудесен 
повод да припомним 
историята на уникал-
ното здание и трудния 
път, който бе извър-
вян, за да бъде оси-
гурено необходимото 
финансиране, така че 
сградата да възвърне 
някогашното си вели-
колепие.

С възстановяването 
на видинската Синагога 
се цели разнообразява-
не на предлагания турис-
тически продукт и утвър-
ждаването на Видин като 
разпознаваема и атрак-
тивна туристическа дес-
тинация. Община Видин 
разглежда Синагогата 
като важен обект, който 
би могъл да допринесе за 
развитието на туризма, а 
с това – и за цялостното 
икономическо развитие 
на града. Чрез възста-
новяването на тази ем-
блематична сграда ще 
се обогати комплексът 
от културно-исторически 
забележителности, на-
миращи се на пешеходно 
разстояние една от друга 
– крепостта „Баба Вида“, 
исторически музей „Ко-
нака“, Катедралния храм 
„св. Вкмч Димитър Со-
лунски“, Художествената 
галерия, музей „Кръста-
та казарма“, Епиграф-
ския център, джамията и 

библиотеката на Осман 
Пазвантоглу и капиите. 

Всичко това е записа-
но в процедурата за про-
веждане на обществе-
ната поръчка. Пак там е 
посочено, че при наличи-
ето на общ туристически 
билет – една от идеите, 
заложени в предизборна-
та програма на кмета д-р 
Цветан Ценков, очаква-
нето е много от посетите-
лите на крепостта „Баба 
Вида“ (близо 
40 000 на брой 
за 2019 годи-
на) да посетят 
и Синагогата. 
След възста-
новяването си, 
сградата ще от-
говаря на нуж-
дите на града 
за концертна 
зала и общест-
вено простран-
ство за кул-
турни събития 
като фестива-
ли, панаири, 
състезания и 

др. На база на очаквания 
брой посетители, прогно-
зата е приходите – от об-
щия туристически билет, 
от продажбата на суве-
нири, храна и напитки и 
от организиране на съби-
тия – да са около 300 000 
лв. на година.

видинската синаго-
га – от великолепие до 
разруха

Видинската синагога 
е построена през 1894 

година по подобие на 
еврейския храм в Бу-
дапеща – формата на 
засдвоените арковидни 
прозорци, големия кръ-
гъл прозорец над глав-
ния вход и завършващия 
многопластов корниз 
от многостъпални лом-
бардски арки са елемент 
на фасадите и на двете 
сгради. Изграждането на 
олтара (оцветен в синьо, 
червено и бронз) е осъ-
ществено от Макс Верих 
– чешки скулптор, който 
по това време е препода-
вател във Видин. Дърве-
ният материал за изграж-
дането на Синагогата е 
доставен от Трансилва-
ния (Румъния) и Унгария, 
а лампите, полилеите и 
чиновете – от Виена и от 
други части на Австрия. 

Имотът е бил огра-
ден с масивна тухлена 
ограда, над която имало 
фина метална решет-
ка – днес от тях няма и 
помен. Теренът, на който 
е построена Синагогата, 
е с триъгълна форма, 
с отсечен връх от севе-
роизток, който сочи в 
посока крепостта „Баба 
Вида“. От тази страна е 

бил главният вход 
за имота, рамкиран 
с две високи тухле-
ни колони. Срещу 
този главен вход е 
и централният вход 
на сградата. 

Синагогата във 
Видин е бил вто-
рият по големина 
еврейски храм в 
България, като от-
стъпва по размери 
само на Софийска-
та. Видинската си-
нагогата функцио-
нира до около 1950 

г., след това е превър-
ната в склад за декори 
на театъра. Около 1980 
г. започва реставрация 
на сградата – тогава е 
направено пълно архи-
тектурно заснемане и е 
изготвен проект за рес-
таврация, като идеята е 
да се превърне в концер-
тна зала, заради неверо-
ятната й акустика. Тогава 
са укрепени носещите 

тухлени стени, усилени 
са конструктивно сте-
ни и основи, изграждат 
се стоманенобетонови 
стълбища в двете кули 
на челната фасада, ук-
репват се и междуетаж-
ните подови конструк-
ции. Свален е покривът 
на сградата, за да се от-
лее стоманобетонен кор-
низ, който да се свърже с 
новите стоманобетонови 
колони и върху който да 
се изгради новият по-

крив, като са доставени 
и металните ферми, не-
обходими за из-
граждането на 
новата покрив-
на конструкция. 
Реставрацията 
обаче така и не 
е завършена. 
След 1990 го-
дина имотът е 
реституиран и 
сградата е ос-
тавена открита. 
В годините след 
това състояние-
то на Синагога-
та се влошава, 
за да се стигне 
до днес, когато 
то вече е кри-
тично.

в ъ з с т а н о -
вяване на една 
емблематична 
сграда

През ноември 
2017 година беше по-
дписан договор, с който 
Сдружение „Регионална 

организация на 
евреите в Бълга-
рия „Шалом“ – Ви-
дин дари на Об-
щина Видин имота 
и разположената 
върху него сграда. 
Условието бе до 5 
години да старти-
ра реставриране-
то на Синагогата 
и превръщането 
й в културен цен-
тър, носещ името 
на световноиз-
вестния художник 
Жул Паскин. 

През 2019 го-
дина беше осигу-

рено и необходимото фи-
нансиране за изпълнение 
на проект „Реставрация 
и адаптация на Синагога 
– Видин в туристически 
обект „Културен център 
„Жул Паскин“ на обща 
стойност 9 775 300 лв., 
от които 8 275 300 лв. – 
безвъзмездна финансо-
ва помощ от Оператив-
на програма „Региони в 
растеж“ и 1 500 000 лв. 
– финансиране от Реги-
онален фонд за градско 

развитие. 
Следващата стъпка 

бе провеждане на об-
ществена поръчка  за из-
бор на изпълнител, което 
вече е факт. Определе-

ният изпълнител следва 
да изработи инвестицио-
нен проект за реставра-
цията и консервацията 
на видинската Синагога 
и адаптацията й в турис-
тически обект „Културен 
център „Жул Паскин“, 
както и да реализира 
строително-монтажните 
и консервационно-рес-
таврационни работи на 
обекта, като упражнява и 
авторски надзор по вре-
ме на строителството.

Целта е след изпъл-
нението на този проект 
Синагогата да се превър-
не в културен център, 
обединяващ функции-
те на изложбено прос-
транство, музей, много-
функционална зала за 
събития и парк. Освен 
реставрация и адапта-
ция на самата Синагога, 
проектът предвижда из-
граждане на обслужва-
ща сграда в рамките на 
имота, както и поставяне 
на ограда и направа на 
вертикална планировка 
и оформяне на околното 
пространство. Срокът за 
изпълнение на предви-
дените дейности е до 6 
юни 2021 г.

Видинската синагога – от великолепие, 
през разруха до възраждане

Решението за определяне на изпълнител на 
обществената поръчка с предмет „Изпълне-
ние на инженеринг (проектиране, упражняване 
на авторски надзор и изпълнение на СМР) във 
връзка с изпълнението на проект „Реставра-
ция и адаптация на Синагога – Видин в турис-
тически обект „Културен център „Жул Паскин“ 
е изпратено на 22.10.2020 г. на десетте участ-
ника, подали оферта и е публикувано в профи-
ла на купувача на Община Видин, съобщиха от 
общинската администрация.

С Решението на кмета на общината са класи-
рани участниците, подали подходящи оферти: 
на I-во място - ДЗЗД „Паскен 2020“, с комплексна 
оценка  99,98 точки, на ІІ-ро място - Обединение 
„Геострой Екса – Видин“, с комплексна оценка  
94,17 точки и на ІІI-то място - „Камо Билд Груп” 
ООД, с комплексна оценка 78 точки. За изпълни-
тел е определен класираният на първо място 
участник - ДЗЗД „Паскен 2020“. Членове на обе-
динението са „Билдинг Комфорт“ ЕООД, „Алу-
мина Елит 2003“ ЕООД и „Аморф Архитекти“ 
ООД. Предстои сключване на договор с класи-
рания на първо място участник след влизане в 
сила на Решението за определяне на изпълни-
тел, посочиха от Община Видин.

Обществената поръчка се финансира по 
проект на Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 6 „Региона-
лен туризъм“, процедура на директно предос-
тавяне "Развитие на туристически атракции", 
чрез комбинирано финансиране: по Договор за 
безвъзмездна финансова помощ и чрез финан-
сов инструмент – Договор за инвестиционен 
кредит, сключен с „Регионален фонд за градско 
възстановяване и развитие” АД и „Експрес-
банк” АД.

Сн. Симеон Донов
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Д-р Цветан Ценков с приз „Кмет на годината“ от телевизионното предаване “БГ маршрути“

Кметът на Видин разгледа съботния Занаятчийски базар 

Фермерски пазар във Видин

На тържественото засе-
дание на Общинския съвет 
по случай духовния празник 
на Видин екип на „БГ марш-
рути“ на националната те-
левизия „България 24“ из-
ненада кмета на общината, 
връчвайки му специалната 
награда „Кмет на годината“. 
Преди почти една година 
от предаването направи-
ха интервю с д-р Ценков, 
който току-що се бе заклел 
като кмет на Видин. „Днес 
имахме възможността да 
се уверим, че Видин е „по-

раснал“. Виждаме градът 
променен – много планове 
са реализирани. За това от 
предаването “BG маршру-
ти“, с рубрика „Мисия кмет“, 
награждаваме д-р Ценков 
за „Кмет на годината“, обяс-
ни Снежана Димитрова, 
журналист в предаването, 
което показва природните и 
историческите дадености в 
различни краища на Бълга-
рия и се излъчва не само в 
цяла Европа, но и по света. 

Д-р Цветан Ценков спо-
дели, че е приятно изнена-

дан от връчената му награ-
да и отбеляза, че я приема 
като едно признание за това, 
че споделената пред екипа 
на предаването цел Видин 
да се превърне в Перлата 
на Дунав, постепенно се 
осъществява. „Видин има 
невероятна история и ние 
ще я покажем в следващи-
те години на целия свят“, 
заяви кметът. Той изрази 
задоволство, че всички, из-
казали се на тържествената 
сесия на Общинския съвет 
– включително новите по-

четни граждани – осъзнават 
достолепието и красота-
та на Видин. „Това е пътят 
пред нас. Надявам се ние, 
гражданите на Видин, да 
успеем да покажем всички 
достойнства на нашия град 
и да вървим смело напред в 
XXI век – заедно, а не в кон-
фронтация. Много ми се ще 
тази година да е преломна 
и видинчани да започнат да 
вярват, че живеем в едно 
от най-прекрасните места 
в България“, заяви д-р Цен-
ков. 

Първи фермерски пазар 
се проведе във Видин на 23 
октомври. Инициативата се 

организира от Областна-
та дирекция на Държавен 
фонд „Земеделие“ съв-

местно с Община Видин.
Щандовете на произ-

водители от цялата област 
бяха  разположени на пл. 
„Бдинци“, където се прове-
де и официалното открива-
не. „Искрено се надявам в 
град Видин фермерските 
пазари да се превърнат 
в традиция, която да от-
говори на съвременните 
нужди на обществото за 
здравословна и екологич-
но чиста храна“ – каза при 
откриването директорът 
на местната структура на 
Фонд „Земеделие“ Кремена 
Николова. Тя даде думата 
за приветствие на кмета на 
общината д-р Цветан Цен-
ков. „Приятно е да видя, 
че все повече земеделски 
производители се включват 
в такива мероприятия, кое-
то показва, че и Видинският 
край се опитва да възвърне 
своята стара слава“ – отбе-
ляза той. Д-р Ценков спо-
дели, че намеренията на 
Общината са да реновира 
и създаде един общински 
пазар, в който наистина да 
се предлагат само произ-

ведени от част-
ни земеделски 
стопани храни. 
Усилията ще 
бъдат насочени 
и към създава-
нето на първата 
модерна кон-
сервна фабрика 
и плодово-зе-
ленчукова бор-
са с участието 
на производите-
ли от Сърбия и 
Румъния. 

Тържествен 
водосвет за ус-
пех на начинанието отслу-
жи видинският митрополит 
Даниил.

На събитието присъст-
ваха областният управител 
на Видин Момчил Станков, 
заместник-кметът Борисла-
ва Борисова, директорът 
на Областна дирекция „Зе-
меделие“ Емилиян Енчев и 
др.

На пазара бяха изло-
жени плодове и зеленчуци, 
млечни и пчелни продукти, 
сладка, сокове, вино и др. 

Кметът на Видин д-р 
Цветан Ценков разгледа 
Занаятчийския базар, 
който се проведе на 24 
октомври. Изложението 
на изделия на майстори-
занаятчии се провежда 
до музей „Конака“. Идея-
та е то да се организира 
в последната събота на 
всеки месец, но октом-
врийското издание бе 
изтеглено по-рано, тъй 

като бе посветено на Ду-
ховния празник на Видин 
– Димитровден. 

Заедно с кмета д-р 
Цветан Ценков, предсе-
дателят на Общинския 
съвет Генади Велков и 
заместник-кметът Бо-
рислава Борисова също 
разгледаха пъстрите 
щандове със сувенири 
от естествени материа-
ли, картини, дърворезби, 

бродерии и др. Занаят-
чийският базар предла-
гаше нещо интересно и 
за най-малките жители 
на Видин – те имаха въз-
можност да се включат в 
Детска работилница „Да 
се подготвим за Хело-
уин“ и да изработят мас-
ки, хартиени кошнички и 
кутийки и др. 

Интересът към базара 
се увеличава – в първото 
му издание участваха 14 
майстори, а във второто 
вече 25 са местните за-
наятчии, които показаха 
своите изделия. Те спо-
делиха пред градона-
чалника, че приветстват 
идеята за обособяване 
на такова място за тях 

в града. Кметът обясни, 
че намерението на Об-
щината е да се направи 
един модерен общински 
пазар, където както про-
изводителите на земе-
делска продукция, така 
и занаятчиите да могат 
да предлагат стоката си. 
„Освен това помещени-
ята, които са в капиите, 

възнамеряваме да ги ре-
монтираме – надявам се 
да успеем да направим 
това до година-две и за-
наятчиите да можете да 
ги наемете, а хората да 
знаят, че оттам могат да 
си купят изделия на ви-
дински майстори“, каза 
д-р Ценков в разговорите 
си с местните занаятчии. 
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кметът на община Четате 
Марин Дуцъ, кметовете на 
общините Чупрене – Анже-
ло Добричов, и Ружинци – 
Александър Александров, 
кметът на община Георги 
Дамяново Нина Петкова 
и др. 

Председателя на мест-
ния парламент Генади 

Велков приветства при-
състващите в залата на 
Общинския съвет с „до-
бре дошли“. „Иска ми се 

на този ден да благодаря 
на всички видински граж-
дани, да благодаря на 
представителите на биз-
неса, които продължават 
да работят и да създават 
работни места в тази из-
ключително тежка ситуа-
ция. Иска ми се да вдъхна 
увереност на всички тях, 
че си заслужава да живе-
ем и работим във Видин“, 
сподели Генади Велков. 

Той разказа, че преди ня-
колко дни се е запознал с 
работата на археолозите, 
които проучваха антична 

Бонония и които предстои 
да проучат терен в двора 
на Синагогата, където оч-
акват да намерят останки-
те на римска баня. „Тогава 
повярвах, че наистина си 
заслужава да се живее и 
работи в този град. След 
като римляните преди хи-
ляди години са решили тук 
да създадат градове като 
Бонония и Рациария, това 
означава, че имаме всич-
ки природни дадености, за 
да живеем в един хубав 
град. Оттук нататък всичко 
зависи от нас“, заяви Гена-
ди Велков. Той благодари 
и на общинските съвет-
ници, защото въпреки по-
литическите различния и 
водените често остри де-

бати, когато става въпрос 
за доброто на град Видин, 
на общината членовете 
на местния парламент са 
единни.  

Кметът на община Ви-
дин д-р Цветан Ценков 
отбеляза, че настоящият 
Духовен празник на Видин 
съвпада с почти една го-
дина от мандата на насто-
ящото общинско ръковод-
ство и Общински съвет. 
„На този Общински съвет 
искам да благодаря – и за 
подкрепата, и за конструк-
тивните критики на опози-
цията“, каза д-р Ценков.  
Той благодари и за усили-
ята, положени от страна 
на общинската админи-
страция. Кметът отчете, 
че са предприети стъпки, 
така че Община Видин да 
получи за управление кул-
турно-историческите си 
паметници, а в бюджета за 

следващата година ще бъ-
дат предвидени средства 
за провеждане на архе-
ологически разкопки, за-
щото историята на Видин 
трябва да бъде проучена 
и показана на туристите 
както от България, така и 
от цял свят. 

„Това, което лично мен 
като кмет ме притеснява е 
негативизмът на нашите 
съграждани, който се на-
дявам да бъде преодолян 
тази година и те да разбе-

рат, че е нужно време, за 
да се видят резултатите“, 
заяви д-р Ценков. „Усили-

ята в посока европейско-
то развитие на Видин ще 
бъдат колосални и ще са 
приоритет за цялата ад-
министрация“, подчерта 
кметът. „Уважаеми прияте-
ли, уважаеми съграждани, 
наистина е дар от Бога, че 
сме родени тук, че живе-

ем в този прекрасен град! 
Нека св. Димитър да ни 
закриля, да ни дава сили, 
вяра и надежда в утреш-
ния ден“, каза още д-р 
Ценков. 

Приветствие отправи 
и Негово Високопреосве-
щенство Видинският мит-
рополит Даниил. „Днеш-
ният празник ни учи, че не 
само материалните успехи 
са критерий за проспери-
тета и напредъка на един 
град, на едно общество, 
но и духовните достиже-

ния. Нека по молитвите на 
свети Димитрий, Господ да 
ни помага да допринасяме 

за материалния и духовен 
напредък на град Видин“, 
благопожела видинският 
владика.

Народният представи-
тел Владимир Тошев също 
поднесе своите поздрави. 
На духовния празник на 
Видин Тошев засегна една 
важна, но често неглижи-
рана тема – за морала, 
включително в политиката 
(виж „Владимир Тошев: В 
политиката трябва да има 
ценности и морал“ на стр. 

1-3 ). 
Поздравленията си 

поднесе и председателят 
на Окръжен съвет на ок-
ръг Долж Козмин Василе. 
В знак на признателност и 
надежда за ползотворно 
бъдещо сътрудничество 
между Видин и Долж, Коз-
мин Василе връчи почетни 
плакети на областния уп-
равител Момчил Станков, 
кмета на Видин д-р Цветан 
Ценков и председателя на 
ОбС Генади Велков. 

След официалните 
приветствия настъпи мо-
ментът за връ-
чване на зва-
нието „Почетен 

Видин празнува За празника 
Видин получи ценен 
подарък от дарите-

ли – голяма икона 
на свети Димитър

Владиката освети знамената на ви-
динските училища и на Патриотичен клуб 
„Бдинци“

От катедралния храм към площад 
„Бдинци“ се отправи литийно шествие

Ритуал по издигане на националния флаг и 
знамето на община Видин

„За да се осъществят добрите идеи и намере-
ния, са важни взаимодействието между местна-
та и държавната власт, между всички институ-
ции, важна е Вашата подкрепа – на гражданите на 
Видин. Нека бъдем заедно в желанието и усилия-
та да преобразяваме своя град – с много обич и 
вяра“, каза в словото си д-р Ценков

Председателят на местния парламент Гена-
ди Велков приветства присъстващите в зала-
та. „Иска ми се да вдъхна увереност на всички, 
че си заслужава да живеем и работим във Ви-
дин“, сподели той 

„Усилията в посока европейското развитие на 
Видин ще бъдат колосални и ще са приоритет за 
цялата администрация“, подчерта кметът д-р 
Ценков
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С магическо шоу, концерт и заря завърши празникът на Видин

Духовния си празник 

гражданин на град 
Видин и общи-
ната“. С него по-
смъртно бе удос-

тоен митрополит Кирил 
Видински (1833 – 1914 г.). 
Дядо Кирил е останал в 
историята и в народната 
памет като духовен и об-
ществен водач, най-голям 

дарител и радетел за въз-
раждане на Българската 
православна църква, Ви-
динска епархия и Видин-
ския край. Отличието прие 
настоящият Видински 
митрополит Даниил, който 
е призван да е достоен на-
следник на Кирил Видин-

ски. „Благодаря за това 
отличие – то е стимул да 
подражаваме в живота си 
на тези наши предшестве-
ници и ни задължава да 
следваме техния пример“, 
каза дядо Даниил. 

Високото отличие „По-
четен гражданин на Видин 
и на общината“ получи и 

съсобственикът на „Боно-
ния Естейт“ Ивайло Йотов 
– винопроизводител, ин-
вестирал в района на Зла-
торожието. Създадената 
от него и баща му изба 
произвежда марки вина, 
прославящи Видин като 
винарски район. Йотов 

благодари за оказаната му 
чест, която превръща Ди-
митровден в негов личен 
празник. „Това събитие е 
важно - не заради мен са-
мия, важно е, заради под-
крепата и заради оценката, 
която всички вие дадохте 

с този жест към хората, ко-
ито са замесени от моето 
„тесто“, хората, които ис-
кат и обичат да съграждат 
и да надграждат“, сподели 
Ивайло Йотов. 

Със званието „Почетен 
гражданин на град Видин 
и общината“ бе удостоен 

и д-р Тодор Вълев. Освен 
доказал се лекар-специа-
лист по УНГ, д-р Вълев е 
и активен общественик с 
ясно изразена гражданска 
позиция. Медикът посвети 
отличието на свои колеги, 
които, за съжаление, вече 

не са сред нас. „Приемам 
го като признание за труда 
на всички колеги, работе-
щи в града и, най-вече, в 
болницата; признание за 
работещите пенсионери, 
някои от които работеха до 
последно и така си отидоха 
– ще спомена д-р Илиев, 

анестезиологът, д-р Тошко 
Методиев, д-р Борислав 
Иванов… Това е призна-
ние за труда им и затова, 
че се борят да съществу-
ва болницата и да бъде на 
ниво. За себе си го прие-
мам за задължение – да 
продължавам да работя за 
времето, което ми остава“, 
сподели д-р Вълев. 

Отличието „Почетен 

гражданин на град Видин и 
общината“ бе връчено и на 
Нинко Заяков – етнограф, 
радетел и изследовател 
на местния фолклор, на-
родното творчество и тра-
диции. Той е предложен 
от инициативен комитет, 
включващ редица култур-
ни и образователни ин-

ституции. „За мен Видин е 
всичко“, сподели с вълне-
ние Нинко Заяков. В сло-
вото си той подчерта уни-
калната култура на нашия 
край, на чието изучаване 
етнографът е посветил це-
лия си съзнателен живот. 
„Има ли право наистина 
Видин да бъде горд? Да! И 
аз от сърце ви благодаря“, 
каза Заяков. 

В края на заседанието 
екип на предаването „БГ 
маршрути“ на национал-
ната телевизия „България 
24“ изненада кмета на 
община Видин, като му 
връчи специална награда 
за успешното управление 
през първата година от 
мандата му.

„Нека по молитвите на свети Димитрий, Гос-
под да ни помага да допринасяме за материалния 
и духовен напредък на град Видин“, благопожела 
видинският владика

В знак на признателност и надежда за ползот-
ворно бъдещо сътрудничество между Видин и 
Долж, Козмин Василе връчи почетни плакети на 
областния управител Момчил Станков, кмета на 
Видин д-р Цветан Ценков и председателя на ОбС 
Генади Велков

Посмъртно бе удостоен със званието Почетен 
гражданин митрополит Кирил Видински. Отличи-
ето прие настоящият Видински митрополит Да-
ниил, който е призван да е достоен наследник на 
дядо Кирил 

Високото отличие „Почетен гражданин на Ви-
дин и на общината“ получи и съсобственикът на 
„Бонония Естейт“ Ивайло Йотов Със званието „Почетен гражданин на град Ви-

дин и общината“ бе удостоен и д-р Тодор Вълев

Етнографът Нинко Заяков бе удостоен с висо-
кото звание 

В следобедните часове 
на празничния 26 октом-
ври магическа атмосфера 
завладя площад „Бдинци“ 
благодарение на артистите 
от Quick Hands Project. В 
организираната от тях ра-

ботилница за улична магия 
те демонстрираха на най-
малките жители на нашия 
град интересни фокуси. 

След това видинските 
граждани имаха възможност 
да наблюдават спектакъла 

„Царете на магията“, който 
показа фокуси и илюзии, а 
публиката също бе въвле-
чена като участник. В света 
на магическото се потопиха 
десетки жители на Видин, 
сред които бяха и замест-

ник-кметът по хуманитарни 
дейност и социална поли-
тика Борислава Борисова 
и секретарят на Общината 
Валери Димитров. 

Програмата продължи с 
празничен концерт на Веси 

Бонева и Светлин Къслев, 
които изпълниха своите 
най-големи хитове, както и 
популярни български пес-
ни. Веси Бонева благодари 
на Общината и на кмета д-р 
Ценков за възможността да 
се включи в програмата за 
отбелязване на Духовния 

празник на нашия град и 
поздрави всички видински 
граждани, както и празнува-
щите имен ден.

Вечерта също завърши 
приказно. Нощното небе 
над Видин бе празнично 
осветено от пищна заря, за 
радост най-вече на децата. 
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Патронен празник в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ - Видин

Отборът на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ получи Ключа на Видин

Дълги години дворът 
на ГПЧЕ събира въоду-
шевени ученици, учите-
ли и гости за отбеляз-
ване патронния празник 
на училището.  Твореца 
с магнетичното слово, с 
неподражаемия изказ, с 
уникалните философски 
прозрения Йордан Ради-
чков! Тази година чества-

нията са част от празнич-
ната програма по повод 
50-годишния юбилей на 
Езиковата гимназия.

„В навечерието на рож-
дения му ден, ние почита-
ме творческото дело на 
Радичков, съпричастни с 
уроците му по човечност, 
по национално само-
чувствие и гордост и пре-
гърнали онова сърдечно 
и доброжелателно ради-

чково послание: „Бъдете 
невероятни!“ – каза при 
откриването на тържест-
веното събитие г-н Петър 
Петров, старши учител по 
български език и литера-
тура, което се проведе на 
23 октомври в двора на 
училището.

Заместник-кметът на 
община Видин по евро-

пейски политики и инвес-
тиции Десислава Тодоро-
ва бе гост на тържеството. 
Тя поднесе своите благо-
пожелания на колектива 
на учебното заведение и 
на всички ученици и про-
чете поздравителен ад-
рес от името на кмета д-р 
Цветан Ценков. „Видин-
ската езикова гимназия е 
училище, което заслужено 
се нарежда сред елитните 

учебни заведения 
не само във Видин, 
но и в страната. 
„Трудните уроци са 
по-мъдри и по-бла-
годарни за човека 
от лесните“, е ка-
зал някога Вашият 
патрон – майсторът 
на краткия разказ 
Йордан Радичков. 
П р о д ъ л ж а в а й т е 
да преподавате на 
възпитаниците на 

училището трудните уро-
ци, научете ги упорито 
да отстояват целите си 
и да преследват мечтите 
си, вдъхновете ги да раз-
перят криле, но и никога 
да не забравят къде са 
техните корени“ – пише в 
адреса. 

На церемонията бяха 
връчени награди на уче-
ниците, класирали се на 
призови места в проведе-
ния по случай патронния 
празник училищен кон-
курс за стихотворение, 
есе, разказ или рисунка 
по цитат от творчеството 
на Йордан Радичков. Тво-
рецът създава модели за 

мистичен реализъм, из-
ползвайки особености от 
народопсихологията, диа-
лектите от Северозапада 
и хвърля идейни мостове 
между минало, настояще 
и бъдеще. Всяка година 
преподавателите изби-
рат незабравими цитати 
от творбите на Йордан 
Радичков, провокиращи 
творчески изяви на та-
лантливите ученици. Тази 
година темата на конкурса 

за ученическо творчество 
бе „Когато човек живее 
хубавите си млади годи-
ни, той не пита – просто 
живее“. 

Зам.-кметът Десисла-
ва Тодорова връчи серти-
фикати на Кеймбридж на 
учениците, успешно поло-
жили необходимия изпит. 
Отличени бяха и възпи-
таници на гимназията с 
високи постижения през 
миналата учебна годи-
на. Директорът на ГПЧЕ 
Любомир Георгиев връчи 
грамоти на учители в знак 
на признателност за все-
отдайната им работа през 
изпълнената с предиз-

викателства 2019/2020 
учебна година. 

Бяха поднесени цветя 
и венец пред барелефа на 
Йордан Радичков в двора 

на гимназията. Накрая 
всички класове се отпра-
виха по празнични марш-
рути – културните обекти 
в нашия град.

 Д-р Ценков връчи символа на града – Ключа на 
Видин, на ръководителката на победилия отбор – 
преподавателката по музика Живка Сливенова

Възпитаниците на 
училището по изкуства-
та най-силно впечатлиха 
журито с представянето 
си на състезанието „Аз 
познавам Видин“, което 
се проведе по повод Ду-
ховния празник на нашия 
град. Тази година участ-
ваха отбори от шест ви-
дински училища - СУ „Св. 
св. Кирил и Методий“, 
СУ „П. Р. Славейков“, СУ 
„Цар Симеон Велики“, ОУ 
„Иван Вазов“, ОУ „Любен 
Каравелов“ и ППМГ „Ек-
зарх Антим I“, а темата 

бе „Фолклорът – извор на 
красота и вдъхновение“. 
Учениците представиха 
презентации и филми, 
изпълняваха фолклорна 
музика и песни, танцува-
ха народни танци, пресъз-
дадоха традиционни за 
Видинския край обичаи, 
показаха автентични но-
сии. 

Кметът на община Ви-
дин д-р Цветан Ценков 
и заместник-кметът Бо-
рислава Борисова бяха 
сред зрителите, които с 
интерес наблюдаваха фи-

налното представяне на 
отборите на сцената на 
площад „Бдинци“. „Иници-
ативата за провеждане на 
състезанието е похвална. 
Това е начинът да пред-
ставим нашето културно-
историческо наследство 
и традиции и да създадем 
интерес към тях у най-
малките наши съгражда-
ни, които да ги съхранят 
и занапред“, каза д-р Цен-
ков. Той поздрави и пре-
подавателите, подготвили 
отборите, и им поднесе 
подаръци от Общината. 

„Присъствахме на 
един урок по краезнание“, 
отбеляза председателят 
на журито Десислава Бо-
жидарова (вр.и.д. дирек-
тор на Регионален исто-
рически музей – Видин). 
Тя сподели, че това е 
направило определянето 
на победител изключи-
телно трудно, но все пак 
най-добре с поставената 
задача са се справили 
възпитаниците на СУ „Св. 
св. Кирил и Методий“. 

По традиция победи-
телят в състезанието съх-

ранява Ключа на Видин 
в продължение на една 
година. Д-р Ценков връ-
чи символа на града на 
ръководителката на побе-
дилия отбор – преподава-
телката по музика Живка 
Сливенова. Той покани 
учениците да гостуват в 
неговия кабинет и да се 
запознаят с работата на 
кмета. 

ремонтни дейности в гпЧе

Преди тържеството заместник-кметът 
Десислава Тодорова се запозна с ремонтните 
дейности, които в момента се извършват на 
третия етаж на училището. Там се обзавеж-
дат също и модерни кабинети по биология, 
физика и химия, оборудва се модерна лабора-
тория за провеждане на практика.  



д-р адриана маркова
СпеЦиалиСТ по деТСки БолеСТи, 

ХомеопаТиЯ и ШУСлерова ТерапиЯ

медико-денТален ЦенТЪр 
„омега“ - видин

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

медиЦинСки ЦенТЪр 
„здраве“ - видин

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

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

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

Тел.: 0899 881 656

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 Селище-
то, ет. 2, цена 12 000 лв.; 
тел.: 0879 589 266

продавам панелна 
гарсониера в ж.к. „Па-
нония“, ет. 4, обзаведе-
на и ремонтирана; 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 цен-
тралната част на гр. Ви-
дин, с дворно място 375 
кв. м; тел.: 0877 151 848, 
0876 808 296

продавам тристаен 
панелен апартамент в 
ж.к „Васил Левски“, стан-
дартен, цена 39 000 лв.; 
тел.: 094/600 399, 0887 
381 855

продавам ремонти-
ран двустаен панелен 
апартамент в близост до 
Пазара, ет. 5, не е после-
ден (ПВЦ дограма, нова 
баня, ламинат), цена 46 
500 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 двустаен 
тухлен апартамент в ж.к. 
„Александър Стамболий-
ски“, 65 кв. м, цена 32 500 
лв.; тел.: 094/600 399, 
0887 381 855

продавам двуста-
ен тухлен апартамент в 
ж.к. „Химик“, 61 кв. м, ет. 
2, цена 38 000 лв.; тел.: 
0898 633 302

продавам дворно 
място 1200 кв. м, със ста-
ра къща и кладенец, в гр. 
Дунавци; тел.: 0888 629 
601

продавам панелна 
гарсониера в ж.к. „Алек-
сандър Стамболийски“, 

добър вид; тел.: 094/600 
399, 0887 381 855

продавам двустаен 
тухлен апартамент, 64 кв. 
м, ПВЦ, ламинат, обзаве-
ден, цена 46 000 лв.; тел.: 
0898 633 302

продавам земедел-
ска земя в землището на 
село Раброво, 7.5 дка, 
трета категория, обработ-
ваема, цена 1000 лева; 
тел.: 0897 942 438

продавам дворно 
място в село Покрайна, 
900 кв. м; тел.: 0893 269 
304 

продавам двустаен 
апартамент, 65 кв. м, ет. 3 
и тристаен – 105 кв. м, ет. 
1, с гараж, в ж.к. „Георги 
Бенковски“; 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 до-
бре обзаведен двуста-
ен апартамент, на втори 
етаж от двуетажна къща, 
в центъра срещу Гимна-
зията 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 /Заменям 
немска перална машина, 
цена 520 лв.; тел.: 0886 
109 417

продавам банциг и 
борапарат; тел.: 0884 850 
159

разни кУпУва

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

раБоТа

Търся жена като бол-
ногледачка за град Со-
фия, подсигурена храна и 
нощувка, добро заплаща-
не; тел.: 0988 765 898

Търся общ работник 
надничар за дворна рабо-
та; тел.: 0877 766 211

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, 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

ЖивоТновЪдСТво

продавам женско 
теле, черношарено, 200 
кг; тел.: 0885 936 615
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Първи камерен концерт на 
Симфониета Видин за 

новия музикален сезон

Благодарност към Община Видин за подкрепата й в кампанията „Бъди войник“

Цветен екологичен кът направиха в СУ „Св. св. Кирил и Методий“

Трето място на ДОП по джудо за СК „Борба, самбо, джудо“

На 4-ти ноември, 
четвъртък, от 18:00 ч. 
ще се проведе концер-
тът „Есенна импресия“ 
на Симфониета Видин в 
зала „Филхармония“. 

В програмата са вклю-
чени: Моцарт – „Малка 
нощна музика“, Диверти-
менто 136; Хайдн – Се-
ренада за струнен оркес-
тър; Маргаритова – Ретро 
сюита; Пахелбел – Канон 
за струнен оркестър; Пи-
ацола – „Обливион“;  Ан-
дерсон – „Плинк, Планк, 
Плунк“

„Есенна импресия“ е 
камерен концерт под ди-
ригентството на Майкъл 
Росензвейг със солист 
виолончело - дългого-
дишният музикант на 

Симфониета Видин - На-
дежда Ангелова. Надя е 
част от екипа на инсти-
туцията от 1990 г. През 
1999 г. става втори кон-
церт майстор. 

Билети могат да се 
закупят предварително в 
Мол Видин или Симфо-
ниета Видин – ул. „Гра-
динска“ 1, или на място 
преди концерта. 

От Симфониета-
та напомнят, че всички 
мерки за безопасност на 
Министерство по здра-
веопазването ще бъдат 
спазени. Според послед-
ната заповед от 29-и 
октомври, концертните 
зали могат да използват 
30% от капацитета на 
местата. 

Трето място на Дър-
жавното отборно първен-
ство (ДОП) за момчета-
та на треньора Пламен 
Петров. Състезателите от 
Спортен клуб „Борба, сам-
бо, джудо“ Борис Стоянов, 
Антон Яворов, Емилиян 
Йорданов, Никола Цвета-
нов, Никола Илиев, Геор-
ги Миков и Боби Емилов 
отново показаха умения 
и професионализъм и за-
служено спечелиха брон-
за. Държавните отборни 
първенства по джудо за 
момичета и момчета и 
юноши и девойки младша 
възраст за 2020 година се 
проведоха на 24 октомври 
в град Панагюрище. 

Учителският колектив 
на видинското СУ „Св. 
св. Кирил и Методий” об-
лагороди един от дворо-
вете на училището и го 
превърна в красив цве-
тен екологичен кът. Об-
лагороденото място ще 
бъде прекрасно място 
за отдих и „зелена клас-
на стая”. Почистването, 
залесяването и зацве-
тяването на площта е 
по проект в рамките на 

Националната кампания 
на тема „Чиста околна 
среда – 2020” с наиме-
нование „Играем и учим 
сред природата = здра-
ве, успехи и бъдеще” на 
стойност 4 946,50 лв., 
уточниха от училището 
по изкуствата. „С добро-

волния труд на педагоги-
ческия и непедагогиче-
ския колектив дворната 
площ се превърна в при-
влекателно и желано 
място за учене, почивка 
и игри“, похвалиха се от 
видинското училище.

Началникът на Военно 
окръжие II степен - Видин 
майор Дамян Кушев връчи 
благодарствени писма в 
знак на признателност за 
оказаното съдействие при 
организирането на кампа-
нията „Бъди войник“, която 
се проведе в нашия град 
на 13 октомври и имаше 
за цел популяризиране 
на военната служба сред 
гражданите.

Благодарствени ад-
реси получават кметът 
на общината д-р Цветан 
Ценков, заместник-кме-
тът Борислава Борисо-
ва, началникът на сектор 
„Хуманитарни дейности“ 

Емилия Николова, начал-
никът на сектор „Протокол 
и връзки с общественост-
та“ Елица Миланова, ръ-
ководителят на Градския 
духов оркестър Диляна 
Цанкова, началникът на 
отдел „Контрол и опазва-
не на обществения ред“ 
Константин Джунински, 
ръководителите на звено 
„Охрана“ – Игнат Игна-
тов, звено „Поддържане 
и ремонт на улично ос-
ветление и електрически 
съоръжения общинска 
собственост“ – Янина То-
дорова, звено „Чистота“ 
– Емилиян Евтимов, на 
строителната група – Вен-

цислав Милифонов, както 
и Цветан Цветков, старши 
специалист „Транспортна 
техника, движима собстве-
ност и материално-техни-

ческа база“. Благодарност 
бе изказана и към начал-
ника на Регионалното уп-
равление на образование-
то Веселка Асенова.

Майор Кушев подари 
и по един екземпляр от 
юбилейната книга „140 
години военни окръжия“. 
„Вследствие на усилията 
на тези хора, кампанията 
допринесе много за инте-
реса на младежите към 
професията“, отчете той и 
допълни, че между 2000 и 
2500 души са посетили съ-
битието.

Заместник-кметът Бо-

рислава Борисова благо-
дари за признанието и го 
определи като доказател-
ство за направената до-
бра организация. „Искам 
да Ви уверя, че и зана-
пред можете да разчитате 
при подобни мероприятия 
на участие и подкрепа от 
страна на Общината. За 
да продължим заедно да 
работим в името на Ви-
дин“, заяви тя. 


