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следващият брой на 
вестника ще излезе на 

10 януари (понеделник)
Уважаеми жи-

тели на област 
Видин, 

Весела Коледа 
и здрава и благодатна 

Нова година!

Настъпи това време от го-
дината, когато с нетърпение очакваме Рож-
дество Христово; време, в което вярваме, че 
коледната магия съществува, че доброто по-
беждава, че светът може да стане по-добър. И 
това е възможно – просто всеки от нас тряб-
ва да положи усилия да се погрижи за своята 
малка частица от света: за своя дом, за своя 
град или село.

Отброявайки последните 
дни на 2020 година, нека все-
ки сам за себе си направи рав-
носметка какво е постигнал и 
какво не е успял, какво всички 
заедно, като общество, постиг-
нахме и за кои битки не ни дос-
тигнаха сили. И нека успехите 
ни заредят с увереност, а неус-
пехите – с решимост, за да про-

дължим да се борим за по-добър живот за нас и за 
просперитета на Видин, на България!
Пожелавам ви много здраве, радости 
и благополучие през новата 2021 г.!

владимир тошев, народен представител в 
44-то народно събрание

Уважаеми 
жители на 

община 
Видин,

И з п р а щ а м е 
една трудна и из-

пълнена с предизвикател-
ства година. Както за хора-
та в целия свят, така и за нас, 
тя беше период на сериозни изпитания. Искрено 
се надявам, че всеки от нас е преосмислил своето 
поведение, взел си е поука от случващото се и е 
станал по-зрял при взимането на важните реше-
ния в живота, като неразделна част от цялото 
общество.

Въпреки тежката епидемична обстановка, Общи-
на Видин продължи да изпълнява с отговорност сво-
ите задължения, да реализира планове и проекти, да 
благоустроява населените места, да се грижи за ин-
фраструктурата, да следва социалната си полити-
ка и предприема специални мерки за хората в нужда 
заради разпространението на коронавируса.

 Дано нашият народ излезе по-мъдър и по-устой-
чив от настоящата пандемична ситуация. Защото 
кризисните моменти и всички тежки периоди, през 
които е преминавал през вековете, са го правили 
още по-сплотен и силен. Аз се надявам през 2021 
година  да сме по-здрави и по-милосърдни. Бог да 
закриля града ни и всяко едно семейство!
Пожелавам на всички една вълшебна 

Коледа,
 благослове-
на и щедра 

нова година! 

д-р Цветан 
Ценков, кмет на 

община видин

Уважаеми 
жители на 

област Видин,
 

В навечерието  сме на 
светли празници - Рождество 
Христово и Нова година. От-
ново правим равносметка за 
изминалата година и отправя-
ме надежди към настъпващата!

Изпращаме една тежка за целия свят година, 
а изпитанията продължават. Нека бъдем единни, 
да се подкрепяме, да преодоляваме заедно пре-
дизвикателствата, за да отбележим повече успехи 
през 2021 година. Пожелавам Ви да посрещнете 
Новата година с радост и да вярвате, че ще бъде 
по-успешна и по-щастлива за всички ни! 

Нека магията на Коледната нощ изпълни сър-
цата и души ни с топлина и надеж-
да. Да са спокойни и споделени 
празниците Ви. В домовете Ви да 
цари здраве, мир и благодат! 

весела  Коледа и
щастлива нова 

2021 година!
мОмЧиЛ станКОв

Областен управител 
на област видин

Уважаеми 
жители на 

община видин,

Сърдечно Ви поз-
дравявам по случай 

настъпващите Коледно-но-
вогодишни празници! 

Нека Рождество Христово озари с надежда вся-
ко сърце, да донесе разбирателство във всеки дом 
и доброта да се възцари между всички хора! Нека 
да отпразнуваме този светъл християнски празник, 
съхранявайки традициите и предавайки ги на поко-
ленията напред! И нека часовете, прекарани в уюта 

на дома и сред то-
плината на семей-
ството да ни заре-
дят с енергия, сили, 
оптимизъм и вяра, 
за да пристъпим с 
увереност в новата 
година. 

Пожелавам Ви 
2021 година да е 

здрава, мирна, спорна и успешна – за Вас, за Ва-
шите семейства, за Видин! 

Честита Коледа и благодатна 
нова 2021 година!

генади велков, председател на Обс - видин

Задължения за милиони 
висят като дамоклев меч 
над Община Видин

Владимир Тошев, народен 
представител от ГЕРБ – Видин:

2020 година е знакова за Ви-
динска област 
заради старта 
на строежа на 
магистралата

Компютри и лаптопи 
зарадваха предколедно 
близо 300 деца във Видинско

Д-р Владимир Вълчев, директор 
на РЗОК – Видин: 

Здравната каса взе бързи и 
ефективни мерки за 
защита правата и 
на гражданите, и на 
изпълнителите на 
медицинска помощ

Четете на стр. 3 и 4

Уважаеми жители 
на област Видин,

Скъпи съграждани,
Рождество Христово 

е време на добрите пожелания. Нека да разтова-
рим душите си от всички лоши чувства и да си по-
желаем да имаме силата да сътворяваме по едно 
малко чудо всеки ден –  една усмивка, едно добро 
дело, един топъл жест!

Да си обещаем, че ще бъдем задружни, че ще 
посрещаме заедно предизвикателствата, че ще 
съхраним вярата в собствените си способности да 
сътворим едно по-щастливо, богато и красиво бъ-
деще, за да направим Видинско по-добро място за 
живот.

Бъдете здрави и щастливи, обичани и обичащи, 
късмет и сполука да Ви следват в личния и профе-
сионалния Ви път през Новата година!
Честито рождество Христово и здрава 

и щастлива нова 2021 година!

димитър велков, председател на Облс и 
Обс на БсП - видин
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Задължения за милиони висят като дамоклев меч над Община Видин
Дълговете са от санкции, наложени по проекта за изграждане на Пречиствателната станция и невнесени отчисления в РИОСВ – Монтана 

Община Видин с две награди в националния конкурс „Сграда на годината 2020”

Община Видин получи 
две награди в национал-
ния конкурс „Сграда на го-
дината 2020”. Официална-
та церемония по връчване 
на отличията се проведе 
на 21 декември в залата 
на Софийската опера и 
балет. Община Видин по-
лучи специалната награ-
да „Принос в развитието 
на градската среда 2020 
г.”, която бе връчена от 
заместник-министъра на 
регионалното развитие и 
благоустройството Вален-
тин Йовев на кмета д-р 
Цветан Ценков. „Тази на-
града е заслуга и резултат 
от усилията и работата не 

само на сегашното общин-
ско ръководство, но и на 
тези през последните два 
мандата, както и на слу-
жителите от общинската 
администрация. Това е на-
града за нашия прекрасен 
град и аз ще продължавам 
да вярвам, че с много труд, 
усилия и любов Видин ще 
се променя и България ще 
се гордее с него” – заяви 
той. Видинският кмет бла-
годари на организатори-
те и журито за високата 
оценка и пожела на всички 
присъстващи в навечери-
ето на Коледни и Нового-
дишни празници да бъдат 
здрави и изпълнени с вяра 

в доброто. 
В категория „Социална 

инфраструктура – сгради 
образование” като победи-
тел бе отличен обект „Кон-
сервация, реставрация и 
експониране на сградата 
на „СУ Цар Симеон Ве-
лики“. И второто отличие 
връчи заместник-минис-
тър Йовев, като от името 
на Община Видин награда-
та прие заместник-кметът 
по хуманитарни дейности 
и социална политика Бо-
рислава Борисова. „Това 
училище заслужава да 
бъде победител. Не само 
защото е най-старото 
учебно заведение във Ви-

дин и паметник на култу-
рата, но и защото след из-
пълнението на проекта за 
реставрация се превърна 
в едно истинско бижу за 
старопрестолния ни град” 
– каза тя и допълни, че ху-
бавите неща трябва да бъ-
дат оценявани. Борисова 
също изказа сърдечните 
си благодарности за прес-
тижното отличие и пожела 
прекрасни Коледни и Но-
вогодишни празници. 

По повод спечеления 
приз за сграда на годи-
ната от СУ „Цар Симеон 
Велики“ видинският кмет 
отбеляза, че авторитетна-
та позиция на училището 
в образователната сис-
тема днес се дължи в ог-
ромна степен на неговия 
дългогодишен директор 
– Венцислав Станев, кой-
то за съжаление вече не 
е между нас. Така че тази 
награда трябва да отиде 
при учителския колектив и 
нейното място е в учебно-

то заведение.
Националният конкурс 

„Сграда на годината“ се 
организира от ГРАДЪТ 
Медиа Груп и е под патро-
нажа на Министерството 
на регионалното развитие 
и благоустройството. Той е 
учреден през 2002 година 
и е най-престижното съби-
тиe в сферата на инвести-
ционните проекти, строи-
телството и архитектурата 
в България. Неговата цел 
е да отличава най-добри-
те постижения при реа-
лизация на съвременни 
сградни проекти и такива, 

свързани с развитието на 
градовете през съответна-
та година в България.

Община Видин кан-
дидатства тази година в 
конкурса с четири обекта: 
Общински драматичен 
театър „Вида“, СУ „Цар 
Симеон Велики“, ППМГ 
„Екзарх Антим I“, които са 
в категория „Социална ин-
фраструктура: сгради кул-
тура, образование и спорт“ 
и Централна пешеходна 
зона – в категория „Проек-
ти, свързани с развитието 
на градовете“. 

Задължения от над 15 
млн. лв. към Главна дирек-
ция „Оперативна програма 
Околна среда“ висят като 
дамоклев меч над Общи-
на Видин. Тази сериозна 
сума е генерирана от санк-
ции, наложени във връзка 
с проекта за изграждане 
на Пречиствателната стан-
ция за отпадъчни води. 
Припомняме, че нейното 
изграждане стартира през 
мандат 2011 – 2015 г., като 
част от проекта за „Водния 
цикъл“, а след фазиране на 
проекта, строежът продъл-
жи през следващия мандат 
2015 – 2019 г., с нов изпъл-
нител. 

Темата беше разиск-
вана на проведеното на 
21 декември заседание на 
Общински съвет – Видин. 
От изказване на кмета на 
Видин д-р Цветан Ценков 
стана ясно, че освен нало-
жените санкции, за които от 
общинската администрация 
вече съобщиха през ноем-
ври, санкция има и за вто-
рия етап от изпълнение на 
Пречиствателната станция. 
„Сега ни наложиха санкция 
по продължилото строител-
ство на Пречиствателната 
станция през предишния 
мандат. Тоест, тази Пре-
чиствателна станция вече 

„виси“ с над 15 млн. лв. за-
дължения към Оперативна 
програма „Околна среда“. 
Изводите са за Вас. Затова, 
аз вече съм подписал, от 2 
февруари влиза държавен 
финансов контрол, за да 
извърши проверка точно по 
тази тема“, заяви д-р Цен-
ков. Той отбеляза, че това е 
тежък проблем, но фактите 
са неуспорими, а те, според 
градоначалника са, че фи-
нансовата стабилност, за 
която предходното общин-
ско ръководство говореше, 
не съществува.

Допълнително разясне-
ние внесе председателят 
на Общинския съвет Гена-
ди Велков, който запозна 
колегите си в местния пар-
ламент с получен от общин-
ската администрация офи-
циален отговор по темата. 
„След изготвен анализ и 
оценка на кореспонденци-

ята и финансово-счетовод-
ните документи на Община 
Видин бяха констатирани 
следните задължения: с 
писмо от Главна дирекция 
„Оперативна програма 
Околна среда“ с РД0209615 
от 07.10.2020 г. … задълже-
нията на Община Видин 
съгласно това писмо са 
главница 6 550 604,68 лв., 
лихва към 30.11.2020 г. – 2 
672 041,91 лв.“, каза Генади 
Велков. Председателят на 
Общинския съвет продъл-
жи с информация за новите 
санкции: „С писмо на Глав-
на дирекция „Оперативна 
програма Околна среда“ 
РД0209765 от 11.12.2020 
г., програмен период 2014-
2020 г., информират Об-
щина Видин за финансова 
корекция за констатирани 
нередности 25% от стой-
ността на договора между 
Община Видин и „Хидро-
строй“ АД, който е за 15 
707 916,79 лв. без ДДС и 
корекцията е в размер на 
3 926 979,20 лв. без ДДС. 
Това е защото някой е сме-
нил условията, доколкото 
разбрах – условието е било 
фирмата да има хидрои-
нженер и хидролог, след 
това той е бил заменен с 
електроинженер след като 
са спечелили поръчката“.

Генади Велков обяс-
ни, че в предоставения 
отговор от общинската ад-
министрация се посочва, 
че към момента на втора 
инстанция се гледа дело 
между Община Видин и 
Главна дирекция ОПОС за 
финансова корекция 1 514 
557,34 лв. „Общата сума 
на задълженията на Общи-
на Видин към ГД ОПОС, в 
най-лошия сценарий, надя-
вам се да спечелим делото 
за отпадане на тези 1 514 
557,34 лв. санкции, е 13 
149 625,79 лв. без ДДС или 
15 449 578,97 лв. с ДДС. 
От изготвената справка е 
видно, че стойността на 
задълженията е близка до 
стойността на изградената 
Пречиствателна станция“, 
отбеляза председателят на 
ОбС. 

Той допълни, че освен 

това са натрупани и огро-
мни задължения към Ре-
гионалната инспекция по 
околната среда и водите в 
Монтана – те са генерирани 
от невнасяне на задължи-
телните отчисления на Об-
щина Видин в съответствие 
с чл. 60 и чл.64 от Закона за 
управление на отпадъците. 
„Поради невнасяне на отчи-
сленията за периода 2011 – 
2015 година е съставен акт 
на Кмета на община Видин, 
като е изготвен и погасите-
лен план за разсрочване на 
задълженията в размер на 
над 2,2 млн. лв. Сумите от 
колоната внесени за пери-
ода 2015 – 2020 година са в 
размер на 864 337 лв., като 
Община Видин дължи от-
числения по чл.60 и чл.64 
сумата от 9 052 961 лв.“, 
съобщи Генади Велков. 

В рамките на самото за-
седание беше разгледано 
и предложение, свързано 
с други санкции за кон-
статирани нарушения при 
изпълнението на проект с 
европейско финансиране, 
които Общината се нала-
га да плати. Става въпрос 
за изпълнявания заедно 
с Община Зайчар проект 
„Предотвратяване и огра-
ничаване на последиците 
от предизвикани от човека 

трансгранични бедствия в 
региона Видин – Зайчар“, 
финансиран по Програма 
INTERREG – IPA за тран-
сгранично сътрудничество 
България – Сърбия. Проек-
тът официално е приклю-
чил през 2018 година, но 
с решение от март 2019 г. 
Дирекция „Управление на 
териториалното сътруд-
ничество“ към МРРБ, в ка-
чеството си на Управлява-
щия орган на програмата, 
налага на Община Видин 
финансова корекция в раз-
мер на близо 24 хил. евро 
с ДДС, представляващи 
10% от допустимите раз-
ходи по договор с предмет 
„Доставка на оборудване 
за транспортиране на отпа-
дъци от незаконни сметища 
до депа за отпадъци“, като 
решението за финансова-
та корекция е потвърдено 
и от последната съдебна 
инстанция – Върховния ад-
министративен съд. Така 
се наложи общинските 
съветници да гласуват от 
бюджета на Община Видин 
да бъдат осигурени 23 521 
евро за изплащане на дъл-
жимите на Община Зайчар 
средства по проекта (за 
покриване на загубата от 
наложената финансова ко-
рекция).
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Владимир Тошев, народен представител от ГЕРБ – Видин:

2020 година е знакова за Видинска област заради старта на строежа на магистралата

„НИЕ“: Г-н Тошев, Бю-
джет на държавата за 
2021 вече е приет. При-
помнете все пак каква е 
неговата философия?

владимир тошев: Ще 
започна с неуспоримия 
факт, че всеки бюджет е 
най-важният закон, който 
Парламентът приема и най-
важният документ, защото 
чрез него на практика през 
следващата една година се 
реализират най-важните 
управленски политики и се 
реагира на събития, които 
са извънредни по своя ха-
рактер. Казвам последно-
то, защото бюджет 2021 г. 
беше изключително труден 
за дефиниране по пера, 
тъй като целият свят, а в 
това число и Европейски-
ят съюз, бяхме тежко за-
сегнати от проблем, който 
се оказва дълготраен, със 
сериозни последици във 
всички сфери на живота – 
пандемията от COVID-19. 

Що се отнася до фило-
софията на бюджет 2021 г.,  
с него се запазват непро-
менени данъците и това 
трябва да бъде дебело 
подчертано, защото тогава, 
когато се увеличават раз-
ходите извънредно, да не 
се предприемат стъпки за 
повишаване на приходите 
чрез увеличение на данъ-
ците, е нещо много добро 
за хората и те трябва да 
го оценят. Същевременно 
правим всичко възможно в 
максимални граници да се 
повишат доходите. Това е 
възможно, тъй като в тези 
тежки условия, когато за 
редица световни икономи-
ки се очаква спад на бру-
тен вътрешен продукт и то 
с двуцифрени стойности, 
за 2021 година по оценки 
на сериозни международ-
ни финансови институции, 
България най-вероятно ще 
има ръст на БВП с 2,5%, 
а към края на 2023 годи-
на нашата икономика ще 
бъде в границите от преди 
кризата с COVID-19. 

Важно е за видинчани, 
важно е хората на труда, 
че с 2,6% сме заложили на-
маляване на безработица-
та, очаквайки към края на 
2021 година тя отново да 
спадне до нива от под 5%. 
Важно за всяко семейство 

е, че прогнозната инфла-
ция – тоест увеличаването 
на цените и, респективно, 
на разходите, е рамките 
на до 2,5%, при планиран 
доста по-сериозен ръст на 
доходите. 

България остава в чел-
ната тройка на Европей-
ския съюз по най-нисък 
дълг – което категорично 
опровергава обвиненията 
на опозицията, че Прави-
телството на ГЕРБ е загла-
вило държавата с огромни 
задължения. Освен това 
във всеки сектор сме оста-
вили един резерв – 5% бу-
фер, който дава свободата 
на действие на ръководи-
телите на всички институ-
ции: ако евентуално това, 
което е прогнозирано, не 
се изпълни, а ситуацията 
се влоши, да има този ре-
зерв, с който да се реаги-
ра. 

Новото в Бюджет 2021 
са заложените в него ме-
ханизми за борба с COVID-
19. Но във всички сектори 
бюджетът за догодина е 
продължение и надграж-
дане на политиките, които 
ГЕРБ провежда откакто уп-
равлява държавата – така 
че говорим за един бюджет 
без изненади, бюджет без 
резки ходове.

„НИЕ“: Какви все пак 
са приоритетите?

владимир тошев: При-
оритетите продължават да 
са тези, които са заложени 
в програмата за управле-
ние. Това са образование, 
здравеопазване, социална 
политика, национална си-
гурност. 

Затова в моя отговор на 
Вашия въпрос ще започна 
първо с образованието. 
Считам, че в дългосрочна 
перспектива, независимо 
от сътресенията, които 
ще възникват в следствие 
на непредвидени факто-
ри, какъвто е COVID-19, 
образованието е нещото, 
което може да доведе до 
значително подобряване 
на качеството на живота 
на всеки един българин. 
Бюджет 2021 година пред-
вижда увеличение на сред-
ствата за образование с 
приблизително 650 млн. 
лв., като съществена част 
от тях – около 360 млн. лв., 

са предназначени за уве-
личаване на заплатите на 
заетите във всички нива в 
образователната система. 
Приблизително 74 млн. 
лв. са предвидени за пре-
дучилищното образование 
– детските градини, вклю-
чително за привличане и 
задържане на децата от 
4-годишна възраст нагоре 
в образователната сис-
тема. Около 20 млн. лв. 
са предвидени за прена-
стройка на системата на 
образованието от присъст-
вено обучение на обучение 
в дистанционна среда. 

Сфера, която става 
особено значима в на-
стоящата ситуация, това 
е здравеопазването. Тук 
искам да изкажа огромна 
благодарност към всички в 
системата на здравеопаз-
ването – като се започне от 
санитарите, медицински-
те сестри, лекарите и се 
стигне до ръководителите 
на болнични заведения. 
Огромна благодарност из-
казвам и към медиците във 
Видинска област, които, 
подобно на колегите си в 
цялата страна, свършиха 
много работа и продължа-
ват неуморно да се борят 
за спасяването на човешки 
животи.  

Затова техният труд 
трябва да бъде подобава-
що оценен, което и се пра-
ви чрез парите, които се 
предвиждат за здравеопаз-
ване. Бюджетът на Здрав-
ната каса за 2021 година е 
рекорден – приблизително 
5,3 млрд. лв. Предвидено е 
увеличение на възнаграж-
денията на работещите в 
системата, като заплатите 
на лекарите ще се увели-
чат с 600 лв., на медицин-
ските сестро – с 360 лв., а 
на санитарите – със 120 
лв. Говорим за постоянна 
мярка, която е различна 
от допълнителните сред-
ства, които се изплащат 
на медиците, работещи на 
„първа линия“ в периода 
на пандемия.

Основните критики на 
опозицията по отношение 
на сферата на здравеопаз-
ването, макар че тази го-
дина като цяло критиките 
бяха доста слаби и то прос-
то защото от опозицията 
нямаха за какво да се зах-
ванат, е защо няма рефор-
ми в този сектор. Дори не 
ми се иска да коментирам 
това, защото във време, 
когато се борим за запаз-
ването на човешки животи, 
когато всяко семейство по 
един или друг начин е за-
сегнато от тази страшна 
пандемия, реформите не 
са приоритет – приоритет 
е да укрепим системата, 
така че тя да може успеш-
но да премине през това 
изпитание. 

Връщайки се на въ-
проса за приоритетите, 

категорично един от тях е 
социалната сфера. Тази 
година имах възможност 
да участвам в единадесе-
то поредно гласуване на 
републиканския бюджет 
– първият беше бюджетът 
за 2010 година, който бе в 
порядъка на 63 млрд. лв., 
а бюджетът за 2021 година 
е в рамките на 125 млрд. 
лв. Тоест, за 10 години, 
през които ГЕРБ управля-
ва, приходите в държава-
та са увеличени двойно. 
Като за следващата годи-
на социалните разходи се 
увеличават до рекордна 
стойност – парите за дого-
дина са с над 1,3 млрд. лв. 
повече от тазгодишните 
разходи в социалната сфе-
ра. Разбира се, в това перо 
влизат мерките за борба 
с негативните последици 
от COVID-19. Общо около 
1,6 млрд. лв. ще е разме-
рът на подкрепата, която 
ще получат домакинствата 
през 2021 година.

Разбира се, освен фи-
зическото ни оцеляване, 
важно е и духовното ни 
съхраняване. Затова сега 
повече от всякога култура-
та е приоритетна сфера. В 
условията на тежка иконо-
мическа ситуация ние сме 
предвидили увеличение на 
заплатите на работещите 
в културната сфера с 10%, 
като разходите в бюджета 
за култура се увеличават 
с 15% и ще достигнат 151 
млн. лв. През 2009 годи-
на, когато наследихме уп-
равлението на Станишев, 
тези разходи бяха около 
20 млн. лв. – тук думите са 
излишни. 

Важно за почти всич-
ки общини във Видинска 
област е, че в бюджета за 
2021 година е предвидено 
общините с население под 
30 000 души да получат 
допълнителна подкрепа от 
държавата за развитие на 
инфраструктурата и за по-
добряване на условията в 
населените места. 

Това, което споменах, 
са числа, които трудно мо-
гат да бъдат опровергава-
ни или отричани. А те са 
в подкрепа на тезата ми, 
че бюджет 2021 година, 
както и всички бюджети на 
ГЕРБ, е с ясни приорите-
ти. Бюджет 2021 г. е анти-
пандемичен, защото само 
за мерки срещу COVID-19 
във всички сфери са заде-
лени общо около 3 млрд. 
лв. Само за сравнение 
ще кажа, че магистралата 
Видин – Ботевград струва 
под 1 млрд. лв. и нека хо-
рата да си дадат сметка 
какво държавата можеше 
да постигне с тези пари, 
ако не трябваше да се бо-
рим с последиците на тази 
страшна пандемия. 

За да има здравеопаз-
ване, за да има образова-
ние, за да има пенсии и 

заплати, за да има театри 
и спорт, трябва да имаме 
държава, а за да имаме 
държава, трябва да има 
отбрана и сигурност. В 
тази връзка и бюджетът за 
Министерство на отбрана-
та и за Българската армия 
за догодина е рекорден. 
За пръв път в историята 
на България той надмина 
2 млрд. лв., като незави-
симо от трудностите при 
настоящата кризисна ситу-
ация продължаваме да из-
пълняваме приоритетите 
в сферата на отбраната и 
сигурността. Една от цели-
те е бюджетът за отбрана 
да достигне 2% от БВП 
през 2024 година, както е 
съгласно договора с НАТО 
и с оглед на това за дого-
дина парите за тази сфера 
са в размер на 1,69% от 
БВП. Предвижда се 10% 
увеличение на заплатите 
на военнослужещите, как-
вото между другото се пла-
нира за всички държавни 
служители. 

Вече е договорена дос-
тавката на новите изтреби-
тели за Военновъздушните 
ни сили и очаквам още в 
мандата на това Правител-
ство да бъде подписан до-
говорът за превъоръжава-
не на сухопътните ни сили 
– става въпрос за един 
комплекс за изграждане 
на подвижните ни бойни 
групи в рамките на една 
механизирана бригада. 
Говорим за модернизация, 
но всъщност се извършва 
едно превъоръжаване на 
армията ни, така че наши-
те въоръжени сили да от-
говарят на всички натовски 
стандарти.

„НИЕ“: Няколко пъти 
засегнахте темата за 
доходите на хората. 
Какво се планира в това 
отношение?

владимир тошев: 
Едва ли има човек, който 
да не е разбрал, че от 1 
януари догодина минимал-
ната работна заплата се 
повишава на 650 лв., което 
е ръст с близо 9%. Както 
казах, планирано е и 10% 
увеличение на заплатите в 
държавната сфера. 

Тук не става въпрос за 
предизборен ход, както ни 
обвинява опозицията. Об-
ратното, говорим за една 
последователна политика 
на сегашното Правител-
ство. За четвърта поредна 
година ще бъдат увеличе-
ни заплатите. Тук е важно 
да се отбележи, че натру-
паната инфлация за по-
следните четири години е 
около 13%, а увеличението 
на заплатите, отново с нат-
рупването, е някъде около 
48% за тези четири години. 
Тоест, имаме 48% увели-
чение на приходите и 13% 
увеличение на разходите 
за последните четири го-
дини – нека всеки направи 

сам за себе си изводите. 
За догодина разходи-

те за пенсии в бюджета 
също са на рекордни нива 
– те ще са в размер на над 
12,3 млрд. лв., тоест с над 
1,7 млрд. лв. увеличение. 
Една огромна заблуда е, че 
увеличаваме само мини-
малната пенсия на 300 лв. 
и се получава едва ли не 
изравняване на тази соци-
ална пенсия, предназначе-
на за хора, които не са на-
трупали достатъчно стаж, 
с останалите пенсии – за 
догодина средната пенсия 
се увеличава с 18%, като 
всички пенсии от 1 юли ще 
бъдат индексирани с около 
5%, защото „Швейцарско-
то правило“ така действа. 
Освен това увеличение с 
18% на средната пенсия, 
ръст ще има при доходите 
на инвалиди, ветерани и 
всички останали социални 
групи, размерът на чиито 
пенсии е обвързан с този 
на минималната. 

Нека опозицията да 
отиде при всички тези хора 
и на тях да каже, че това 
не е справедливо – защо-
то едно е да говориш от 
трибуната на Народното 
събрание или от някое те-
левизионно студио, друго е 
да се изправиш очи в очи с 
хората и да им обясняваш, 
че не е справедливо да им 
се увеличават доходите. 

„НИЕ“: Преди дни с 
постановление на Ми-
нистерски съвет бе 
отпусната значителна 
финансова подкрепа за 
редица общини в стра-
ната, което при сегаш-
ната тежка ситуация 
е особено нужно. Във 
Видинска област общи-
ните получиха близо 9,2 
млн. лв. 

владимир тошев: Не-
зависимо от критиката, 
която е основно от БСП, 
ако попитате хората, които 
живеят в община Чупрене, 
община Брегово или общи-
на Бойница какво мислят 
за подкрепата, която полу-
чават от Правителството, 
сигурно над 90% от тях са 
доволни. Защото средства-
та, които се предоставят 
– както сега, така и в пре-
дходни периоди, са за ре-
монт на улици и тротоари, 
за изграждане на водопро-
вод, за подмяна на улично 
осветление, за ремонт на 
училища… Така че в край-
на сметка хората да живе-
ят във все по-благоустро-
ени населени места с все 
по-добра инфраструктура, 
а децата ни да се учат в 
по-хубави училища. Моята 
мечта е, създавайки тези 
условия, да направи така, 
че нашите съграждани от 
цяла Видинска област да 
предпочетат да се върнат 
в красивия Видинския край 
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и тук да продължат живота 
си, така че заедно да на-
стигаме в развитието оста-
налата част на България и 
на Европа. 

Говорейки за тези по-
становления, основното 
обвинение е, че това е 
предизборно – искам да 
припомня на опозицията, 
че демократичната систе-
ма в България е такава, 
че ние на практика вся-
ка година имаме избори, 
само тази година нямаше, 
но затова пък догодина 
ще има два вида избори. 
По тази логика ако се съ-
образяваме с неоснова-
телните критики на опози-
цията – слава Богу, че не 
го правим, тогава трябва 
да спрем да работим: да 
спрем да изграждаме тро-
тоари, да асфалтираме 
улици, да ремонтираме 
училища, детски градини, 
читалища… Аз категорич-
но твърдя, че подкрепата 
на Правителството за об-
щините е постоянна и няма 
нищо общо с това дали 
предстоят избори, или не. 
Тук в аванс ще отговоря на 
един въпрос, който може 
би ще зададете – защо от 
11 общини във Видинска 
област само седем сега са 
получили такава подкрепа 
от Правителството? Исти-
ната е, че не мога да кажа 
дали останалите четири 
общини са искали нещо от 
Правителството, дали тези 
искания за помощ са били 
изрядно подготвени или 
допустими по закон. 

Радващото обаче е, че 
почти няма населено мяс-
то в област Видин, където 
да не са вложени средства 
– било то европейски или 
от националния бюджет, 
включително с т.нар. ПМС-
та, или постановления на 
Министерския съвет. 

Предстои реализиране-
то на една програма за Се-
верозапада, която е разче-

тена от 2021 до 2027 
година и нейната цел 
е към края на този 
период общините в 
Северозападния ре-
гион да се изравнят 
по стандарт на живот 
с общините от Юго-
източна България. 
И тук ще вметна, че 
редом със средства-
та от националния 
бюджет, важна роля 
за реализирането на 
тази програма ще играят и 
средствата от европейския 
– затова е радостно, че 
бюджетът на ЕС за след-
ващия програмен период 
беше подписан и в него 
200 млн. евро са отделени 
конкретно за Северозапа-
да.

„НИЕ“: Как видяхте 
Вие 2020 година? Каква 
беше тя за област Ви-
дин?

владимир тошев: 
Трудна година – изключи-
телно трудна. Аз съм вече 
на доста години, доста 
неща са минали през живо-
та ми в личен и в общест-
вен план, но такава трудна 
година за пръв път прежи-
вявам. Дай Боже, да няма 
повече такива години. За 
пръв път на мен, както и на 
много българи ни се нало-
жи да живеем в почти во-
енно положение – визирам 
извънредното положение, 
което беше обявено в на-
чалото на годината заради 
COVID-19. 

И въпреки това искам 
всеки човек, който прочете 
това интервю, да се зами-
сли, да си даде сметка как-
во се случи в Италия, как-
во се случи в Съединените 
американски щати и какво 
се случи в България. Въ-
преки трудностите, свърза-
ни с наложените мерки за 
ограничаване на коронави-
руса, ние преживяхме една 
устойчива година – ако не 
беше твърдата ръка на 
премиера Борисов, ако не 
беше изключително пре-

мереното и балансирано 
отношение към мерките, 
които трябваше да се при-
лагат в държавата, това 
нямаше да е възможно.

Що се отнася до Видин-
ска област, 2020 година е 
знакова. И ако заради ситу-
ацията с COVID-19 трябва 
да сложим знак минус, то 
трябва да сложим един го-
лям знак плюс заради това, 
че през тази година започ-
на изграждането на магис-
тралата. И аз съм твърде 
убеден, че най-късно до 
средата на 2024 година ма-
гистралата до Ботевград 
ще бъде направена – това 
е едно от базовите усло-
вия за развитие на нашия 
регион. Тук ще спомена и 
газопровода, който също е 
една предпоставка за бъ-
дещо развитие. 

„НИЕ“: Неотдавна 
партия ГЕРБ стана на 
14 години. Като един от 
хората, които са част 
от политическата фор-
мация от самото й съз-
даване, как бихте опре-
делили този период?

владимир тошев: 
Горд съм, че съм част от 
тази 14-годишна история. 
Искрено се гордея с два 
факта в обществената си 
биография – с това, че съм 
бил офицер от Българска-
та армия, и с това, че сега 
съм част от Политическа 
партия ГЕРБ, и то от съз-
даването й. Една сериозна 
партия, която се наложи 
като системна. Партия, 
която успява в динамично 
променящата се среда в 

национален, регионален и 
европейски план да печели 
доверието на хората и това 
е благодарение на факта, 
че ГЕРБ се доказа като 
предвидима партия, при 
която има пълно покритие 
между думи и дела. Ние в 
ГЕРБ, за разлика от много 
други партии и партийки, 
трябва освен да говорим 
преди избори, след избо-
ри да работим така, че да 
удържим на дадената дума 
пред избирателите. Така 
че ГЕРБ се утвърди като 
една стабилна партия и за 
съжаление на онези, които 
преди 14 години прогнози-
раха, че тя няма да устои 
на времето, партията про-
дължава да се развива. 

Тази 2020 година до-
несе някои сътресения в 
структурата на ГЕРБ във 
Видинска община, породе-
ни от личностната неудо-
влетвореност на няколко 
човека. Но факт е, че въ-
преки това в края на го-
дината можем да отчетем 
10% ръст по отношение на 
членовете. 

Хубаво е, че има опози-
ция, хубаво е, че има кри-
тика. Всички ние в Полити-
ческа партия ГЕРБ – като 
се започне с премиера 
Бойко Борисов и се мине 
през всички хора, заема-
щи ръководни постове на 
различните нива в партий-
ната организация – сме 
хора, които чуваме крити-
ката, вслушваме се в нея, 
когато е градивна, учим 
се от грешките. Затова и 
Политическа партия ГЕРБ 

продължава да се 
развива, продължа-
ва да води активен 
живот и продължа-
ва да управлява 
успешно страната и 
се надявам така да 
е и занапред. 

„НИЕ“: Започ-
наха ли струк-
турите на ГЕРБ 
в област Видин 
да се готвят за 

парламентарните 
избори, които най-веро-
ятно ще се проведат 
през март догодина – 
задавам Ви този въпрос 
в качеството Ви на об-
ластен координатор на 
ГЕРБ?

владимир тошев: За 
пореден път съм изнена-
дан от президента Румен 
Радев, който без необхо-
димост спомена една дата, 
която може да се окаже 
неточна. Може наистина 
изборите да са на 28 март 
– посочването от него на 
тази дата не е учудващо, 
защото официално манда-
тът на настоящото Прави-
телство изтича на 26 март, 
а поради неговата лично-
стна ненавист към всички, 
които сме в Народното съ-
брание, включително и към 
БСП, той желае това съ-
брание да бъде разпуснато 
в първия удобен момент и 
да бъде сменено от друго. 
Макар да не знам защо си 
мисли, че в следващото 
Народно събрание ще има 
кой знае какви разлики. 

Що се отнася до струк-
турите на ГЕРБ във Ви-
динска област, те са ста-
билни – имаме структури 
във всяко населено място, 
както и изключително до-
бре работещи общински 
организации. През тази 
есен се наложи, поради 
различни обстоятелства, в 
три от общините да прове-
дем изборни събрания за 
избиране на нови общин-
ски ръководства, но всичко 
премина нормално и без 

сътресения. Предизбор-
ната кампания, която ни 
предстои, ще бъде уникал-
на – не само за ГЕРБ, но за 
всички политически сили. В 
условия на пандемия, в ус-
ловия на застрашеност на 
физическото оцеляване на 
хората досега в България 
не са провеждани избори. 
Но ние сме готови – ще 
работим според обстанов-
ката и в съответствие със 
законите. 

Считам, че всеки бъл-
гарин е в състояние сам за 
себе си да прецени как е 
живял преди 2010 година – 
как е живял по времето на 
Жан Виденов, по времето 
на Луканов, по времето на 
Станишев и как живее сега, 
в периода на управление 
на трите правителства на 
Бойко Борисов, и да гла-
сува за този, за когото пре-
цени. Аз лично мисля, че 
изборите догодина ще са 
без съществени изненади 
и в значителна степен ще 
се повторят резултатите от 
предходните избори. А що 
се отнася до президентски-
те избори съм сигурен, че 
от 22 януари 2022 година 
президентът ще е друг.

„НИЕ“: Броени дни 
преди Коледните и Но-
вогодишните празници, 
какво ще пожелаете на 
видинските граждани?

владимир тошев: Ис-
кам да пожелая на всички 
видинчани първо да сме 
здрави, защото се видя, 
че здравето се губи много 
лесно и е безценно. Друго-
то ми пожелание е да сме 
мъдри. Ако сме мъдри, то-
гава ще бъдем и сплотени. 
Така че това са трите ми 
пожелания – да сме здра-
ви, мъдри и сплотени през 
2021 година! И нека по-
срещнем Новата година с 
въодушевление и надежда 
за един по-красив и по-ус-
михнат живот – заслужава 
си да се борим за това!

разговора води 
мария савова

Владимир Тошев, народен представител от ГЕРБ – Видин:

2020 година е знакова за Видинска област заради старта на строежа на магистралата

Общинските съветници 
от ГЕРБ в град Кула цяла 
година даряват средства 
за месечното възнаграж-
дение на клисаря към храм 
„Св. ап. Петър и Павел”. 
Инициативата се  родила в 

началото на 2020 г., когато 
на заседание на общин-
ското ръководство на ПП 
ГЕРБ в градчето Димитър 
Георгиев, общински ръ-
ководител, предложил да 
се помогне на настоятел-

ството на местната църк-
ва, за да е отворена все-
ки ден и да се поддържа  
храмът и пространството 
около него, да има кой да 
бие камбаната и продава 
свещи.  Причината – не-
достатъчно средства за 
издръжка на храма и това, 
че свещеникът се грижи и 
обслужва няколко храма в 
общината и не всеки ден е 
в църквата „Св. ап. Петър 
и Павел” в Кула.

Единодушно иници-
ативата била приета и 
членовете на ГЕРБ взели 
решение петимата общин-
ски съветници на партията 
в Общинския съвет всеки 
месец да даряват  опре-

делена сума и тя да бъде 
предоставяна на клисаря 
на храма, като възнаграж-
дение. Така всеки месец 
в продължение на цялата 
2020 г. общинските съвет-
ници на ГЕРБ подпомагат 
местната църква. Инициа-
тивата им ще продължи и 
през следващата година, 
категоричен е общински-
ят ръководител на ГЕРБ в 
Кула Димитър Георгиев. 

Църквата „Св. ап. Пе-
тър и Павел” е построена 
от македонски майстори 
през 1858 г., които са се 
установили да живеят в 
Кула. От десет големи ико-
ностасни икони в храма 
три носят подписа на Дичо 

Зограф – Богородица, 
Христос и Архангел Миха-
ил и дата „20 август 1863 
г.”. Всички те се отлича-
ват с голямо изящество и 
красота, иконата на Майка 
Богородица е рисувана на 

златен фон и със златен 
ореол и богато орнаменти-
рани одежди. Стенописите 
са дело на Натанаил Нес-
торов, част от иконите са 
изографисани от Евгени п. 
Кузманов.
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Уважаеми съграждани,
Скъпи жители на община Грамада,

Честито рождество Христово 
и здрава, щастлива, мирна и 

благодатна 2021 година!
Пожелавам Ви да посрещнете празниците, радвайки се на 

топлината и уюта на домашното огнище. Бъдете здрави, щаст-
ливи и изпълнени с любов към ближния. 

Нека сме единни, за да можем да направим общината ни едно хубаво 
място за живот!

Уверен съм, че новата 2021 г. ще бъде по-добра за всички ни и че усилията ни 
за подобряване на нашия общ 
дом – община Грамада – ще 
се увенчаят с нови успехи. 

весели 
празници! 
милчо Башев, кмет на 

община грамада

весела Коледа и здрава 
нова 2021 година!

Настана онова време, когато с вълнение оч-
акваме да се съберем със семейството, за да 
отпразнуваме заедно Коледно-новогодишните 
празници. 

Скъпи жители на община Кула, 
Пожелавам Ви коледната магия да озари всеки дом 

и да изпълни с надежда всяко сърце, да направи нас, 
хората, малко по-добри! 

Изпращаме една година, която беше много трудна. Въпреки това има с какво 
да се гордеем и за какво да сме благодарни. Лошото – нека то остане в старата 
година, а всичко добро да отнесем с нас в 
новата. Нека да изпратим 2020 година без 
тъга, да вдигнем чаши в наздравица, поже-
лавайки си 2021 година да ни донесе още 
много нови успехи, да е мирна, спорна и 
щастлива!

владимир владимиров, кмет на 
община Кула

В навечерието сме на най-светлия празник в кален-
дара – Рождество Христово, и на Нова година. Празни-
ци, които сплотяват семействата, изпълват ни с вяра, 
оптимизъм, настроение, положителни емоции. Дни, в 
които ставаме по-добри, смирени, човечни, а щастието 
влиза в домовете и в сърцата ни. Но сега е и време за 
равносметка – нека отделим миг за това, защото колко-
то и малки да ни изглеждат постигнатите успехи, всеки 

един от тях е стъпка напред към по-голямо добруване. 
Скъпи жители на община Ново село, 

Нека погледнем с надежда напред, защото вярвам, че ако се подкрепяме и 
продължим да работим с упорство, ни чакат нови 
12 месеца, изпълнени с безброй извървяни малки 
стъпки към постигането на общата цел – по-добро 
бъдеще и възход на община Ново село!

весела да е Коледата за всички! 
а новата 2021 година да донесе 

здраве, мир и берекет!
георги стоенелов, кмет на 

община ново село

Уважаеми жители на община Ружинци, 
Сърдечно Ви поздравявам по случай наближава-

щите хубави празници! Нека да има здраве, щастие, 
разбирателство и берекет във всеки дом, да продъл-
жаваме да живеем задружно, да се опираме един на 
друг в нужда, да отбелязваме заедно успехите и да 
честваме заедно празниците! Вярвам, че в тези дни 

на равносметка всеки от нас ще намери повод за лично удовлет-
ворение от постигнатото през изминалите 12 месеца. И така ще прекрачим 
в новата година с оптимизъм, за да покоряваме нови върхове. 

в навечерието на рождество Христово нека отворим сърцата и домове-
те си за доброто и надеждата! нека 
светлината на святата Коледна нощ 

озарява пътя ни напред! нека новата 
година бъде успешно начало за едно 

по-добро бъдеще, благополучие и 
просперитет за нашата община!

александър александров, кмет на 
община ружинци

Отново с нетърпение очакваме Рождество Хри-
стово и с вълнение броим минутите до настъпването 
на Новата година. Нека тези празници бъдат изпълне-
ни с хубави емоции, надежда за по-добро бъдеще и ре-
шимост, за да го сътворим заедно. Защото, вървейки 
сплотени по пътя напред, колкото и труден да е той, 
можем да постигнем желаните успехи!

Уважаеми жители на община Чупрене,
Нека запазим чувството за удовлетвореност от успехите през 

изминалите 12 месеца и всичко постигнато да го умножим в следващата година. 
Нека тези светли празници положат началото на една година, в която здравето, 
щастието, късметът са наши постоянни спътници! 

Нека светлината на Христовото Рождество да прогони всички лоши 
мисли и емоции и в сърцата и душите ни да останат само вярата, 

надеждата и любовта! 
А Новата 2021 година да е 

здрава, спорна и благополучна, 
богата и щастлива!

анжело добричов, кмет 
на община Чупрене

Подпомагат с безвъзмездни евросредства 
малки и средни предприятия в граничните 

области на България и Сърбия от 2021 г.

Микро, малките и 
средни предприятия в 
пограничните общини 
на България и Сърбия 
ще имат достъп до без-
възмездно европейско 
финансиране по упра-
вляваната от Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ство (МРРБ) съвместна 
трансгранична програ-
ма в програмния пери-
од 2021-2027 г. Общата 
сума ще стане ясна след 
одобряване на бюдже-
та на програмата от ЕК, 
като помощта за бизнеса 
ще обхване 15 % от об-
щия ресурс. Подкрепата 
ще бъде под формата на 
безвъзмездни средства, 
ваучерни схеми и други 
инструменти, като проек-
тите ще се изпълняват по 
опростени администра-
тивни процедури. Оч-
аква се мярката да има 
изключително положите-
лен ефект за икономиче-
ската активност и обмен 
в региона и да подкрепи 
създаването и запазва-
нето на работни места. 
Решението е одобрено 
в рамките на заседание 
на съвместната работна 
група за стратегическо 
планиране и програми-
ране по Програмата за 
трансгранично сътруд-
ничество INTERREG-IPA 
между Република Бълга-
рия и Република Сърбия 
2021-2027 г., съобщиха от 
МРРБ. Онлайн срещата е 

била председателствана 
от заместник-министъра 
на регионалното разви-
тие и благоустройството 
Деница Николова и Ми-
хаило Дашич, помощник 
министър в Министер-
ството на европейската 
интеграция на Република 
Сърбия. 

На заседанието са 
били одобрени логиче-
ската рамка за изпъл-
нение на програмата, 
която включва още две 
стратегически направле-
ния. Най-голям ресурс в 
размер на 55% от нейния 
бюджет ще бъде заделен 
за инструмента за ин-
тегрирано териториално 
развитие в трансгранич-
ния район в съответствие 
със стратегическите 
цели на Териториалния 
дневен ред на ЕС 2030. 
Той ще даде възможност 
за интегрирани между-
секторни проекти, които 
имат за цел да стиму-
лират икономическото 
развитие в региона и да 
насърчават партньор-
ствата между властите, 
гражданското общество 
и бизнеса за намиране 
на решения за местните 
нужди.

Другият стратегиче-
ски проект предвижда 
преоборудване с модер-
на техника и защитни 
средства на структурите 
на МВР и мащабна кам-
пания за подготовка на 
населението за реакция 

при природни бедствия, 
включително добровол-
чески организации, биз-
неси, студенти и ученици 
и други групи. Ще се раз-
шири съществуващото 
сътрудничество между 
двете страни чрез раз-
работване на съвмест-
ни политики, протоколи, 
процедури и подходи за 
предотвратяване на ри-
ска и бързо реагиране 
при потенциални извън-
редни ситуации като по-
жари, наводнения и дру-
ги природни бедствия и 
извънредни ситуации.  

Зам.-министър Нико-
лова е посочила, че на-
трупаният опит и готов-
ността на двете страни 
да поддържат и развиват 
възможности за парт-
ньорство от двете стра-
ни на границата ще ни 
помогнат да разработим 
още по-добра Програма 
за периода 2021 - 2027 г., 
която да донесе иконо-
мически тласък на тран-
сграничната територия. 

В рамките на заседа-
нието на съвместния ко-
митет за наблюдение по 
Програмата за трансгра-
нично сътрудничество 
за периода 2014-2020 г. 
е станало ясно, че тя се 
изпълнява успешно. Към 
днешна дата е догово-
рен 100% от бюджета от 
68 млн. лв. Към бенефи-
циентите са разплатени 
почти 40 млн. лв., което 
е почти 60% от него. 
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Д-р Владимир Вълчев, директор на РЗОК – Видин: 

Здравната каса взе бързи и ефективни мерки за защита правата 
и на гражданите, и на изпълнителите на медицинска помощ

„НИЕ“: Д-р Вълчев, колко 
средства до момента е из-
платила Районната каса на 
изпълнителите на здравна 
помощ в област Видин за 
2020 година? Сравнете раз-
мера на плащанията с този 
за 2019 година. 

д-р владимир вълчев: В 
края на всяка година правим 
равносметка на платените 
средства за отделните видове 
здравна помощ. Това, което 
констатирахме при калкула-
цията е, че тази година за 11 
месеца всички видове здравна 
помощ са на по-висока стой-
ност от цялата минала година. 

За да не бъда голословен, 
ще цитирам конкретни цифри. 
За първичната здравна помощ 
през 2019 година са платени 3 
168 000 лв., а за 11 месеца на 
настоящата година сме запла-
тили 3 371 000 лв. За специ-
ализираната здравна помощ 
за 2019 година плащанията са 
общо 3 848 000 лв., а за еди-
надесетте месеца на 2020 го-
дина – 4 342 000 лв. При ден-
талната помощ за 2019 година 
изплатената сума е 2 528 000 
лв., а за 2020 година за 11 ме-
сеца – 3 008 000 лв. За меди-
кодиагностична дейност, това 
са лабораториите, за 2019 го-
дина са платени 1 056 000 лв., 
а до момента за 2020 година – 
1 201 000 лв. През 2019 година 
Районната каса е изплатила 
на болниците в област Видин 
9 147 000 лв., а за единадесе-
тте месеца на 2020 година – 9 
762 000 лв. Както виждате, в 
чисто финансово отношение 
не само че Районната здрав-
ноосигурителна каса не е оста-
вила изпълнителите на меди-
цинска помощ без заплащане, 
а напротив – то значително 
изпреварва платеното за 2019 
година, като с плащанията за 
последния месец на годината 
тази разлика още повече ще 
се увеличи. 

Веднага след обявяване 
на извънредното положение 
Националната здравноосигу-
рителна каса, и респективно 
Районната здравноосигури-
телна каса реагираха своевре-
менно и, считам, много адек-
ватно, за да не допуснем в 
тази тежка обстановка хората, 
които са отговорни за справя-
нето с пандемията да останат 
ощетени и да има недостиг на 
финанси. Беше направена съ-
ответната организация и бяха 
осигурени средства, като още 
през април се сключи допъл-
нително споразумение към до-
говорите – анекс, който въведе 
плащанията за неблагопри-
ятни условия на работа. Тези 
плащания бяха коментирани 
вече, затова се учудвам, че 
все още има хора, които или 
не разбират, или спекулират с 
тази тема. Условията са след-

ните – всичко, което из-
пълнителите на здравна 
помощ в условията на 
пандемията извършат 
и отчетат като дейност, 
се заплаща напълно от 
Касата. Ако заработе-
ното е под 85% от оби-
чайната им дейност, до 
този процент Касата до-
пълнително заплаща. В 
края на годината можем 
да направим анализ и 
изводите са, че Район-

ната каса е изплатила 
през тази година много пове-
че, въпреки тежките условия. 
И считам, че изпълнителите 
на медицинска помощ са едни 
от малкото в страната, чиито 
доходи не само че не са нама-
лели, а са се повишили значи-
телно. 

„НИЕ“: Освен тези пла-
щания за извършена рабо-
та, има ли изплатени някак-
ви допълнителни средства 
за подпомагане на изпълни-
телите на здравна помощ, 
работещи в условията на 
епидемична ситуация?

д-р владимир вълчев: 
За лечебните заведения се въ-
веде и един друг начин на пла-
щане. Конкретно МБАЛ „Света 
Петка“ от месец май досега има 
направени искания и Районна-
та здравноосигурителна каса 
е успяла да ги защити пред 
Надзорния съвет на Нацио-
налната здравноосигурителна 
каса за допълнителни сред-
ства, които покриват направе-
ните допълнително разходи в 
условията на пандемия. Това 
са средства, които са дадени 
за нова апаратура, за защитни 
облекла и дезинфектанти и за 
всичко останало във връзка 
с пандемията. За тези месе-
ци допълнителните средства, 
които видинската болница е 
получила, са 773 110 лв., като 
в тази сума влиза и искане за 
83 000 лв. за декември, което 
също РЗОК – Видин успешно 
защити. През месеците, които 
посочих, лечебни заведения 
от средно между осем и де-
сет области месечно успяват 
да получат такива средства, 
а МБАЛ „Света Петка“ през 
цялото е била сред тях. Смя-
там, че съвсем заслужено – от 
страна на болницата са дока-
зани тези допълнителни раз-
ходи през Районната каса и 
ние успяхме да защитим пред 
Надзорния съвет необходи-
мостта от отпускането на тази 
финансова помощ. 

Освен това допълнителни 
средства получиха и лекарите 
от първичната здравна помощ. 
Във Видинска област на всич-
ките 61 лекари в първичната 
здравна помощ Районната 
каса изплати по 1000 лв. за 
работа в неблагоприятни ус-
ловия или на т.нар. „първа 
линия“ през месец ноември и 
през месец декември. Сега се 
взе решение и ще изплатим на 
още 47 души – нает персонал в 
практиките за първична здрав-
на помощ – по 360 лв. за месе-
ците ноември и декември. 

Повиши се стойността и 
на една от основните клинич-
ни пътеки. За да стане ясно 
за какво става въпрос, ще се 
спра по-подробно на три от 
клиничните пътеки, по кои-
то видинската болница има 

сключен договор за лечение 
на пациенти. Това са клинич-
на пътеки 39 – за лечение на 
пневмония при хора над 18 
години; клинична пътека 48 – 
за пневмония при деца под 18 
години; и клинична пътека 104 
– за лечение на вирусни и бак-
териални заболявания с тежко 
протичане. Болницата в Бело-
градчик има договор по 39-а 
клинична пътека и по 48-ма. 

Почти всички пациенти с 
COVID-19, които се нуждаят от 
болнична помощ, са с пневмо-
нии – прави впечатление, че 
МБАЛ „Света Петка“ е една от 
малкото болници в страната, 
в които над 90% от болните с 
COVID бяха лекувани и отче-
тени по 39-а клинична пътека, 
която беше значително по-ев-
тина от 104-та – първата пъте-
ка, която цитирах, беше с цена 
766 лв., а тази за лечение на 
вирусни и бактериални забо-
лявания с тежко протичане се 
плащаше 1200 лв. Касата реа-
гира адекватно и от началото 
на ноември, с подписване на 
допълнително споразумение, 
беше повишена цената на 
клинична пътека 39 и тя се из-
равни с тази на 104-та пътека. 
Така че да няма никаква фи-
нансова потребност да се зло-
употребява и пациенти, които 
реално са лекувани по 39-а 
клинична пътека, да се отчи-
тат по 104-та. Но, както казах, 
във видинската болница този 
проблем го нямаше. Нямаше 
проблем и в Белоградчик, къ-
дето имат сключен договор за 
лечение на пациенти по 39-а 
пътека, а, както вече посочих, 
нейната цена беше значител-
но повишена.

Досега основно говорих-
ме за това, което Касата е 
направила за изпълнителите 
на Медицинска помощ, но тя 
реагира адекватно и навреме 
и спрямо потребностите на 
гражданите. Още април се 
взе решение през времето на 
извънредното положение да 
облекчим гражданите, които 
да могат да получават своите 
лекарства без да посещават 
РЗОК – Видин или изпълни-
телите на медицинска помощ, 
с условието, че това може да 
стане само от аптеката, от къ-
дето пациентите последно са 
взимали своите медикаменти. 
От 16 ноември отново тази 
мярка действа и гражданите 
могат директно да посетят ап-
теката, от която последно са 
получили своите лекарства, 
като условието е да не са ми-
нали повече от три месеца от 
последното взимане на тези 
медикаменти. Протоколите за 
скъпоструващо лечение, кои-
то изтичат след 16 ноември, 
са служебно удължени – как-
то беше и при първата вълна 
на COVID-19. Така че Касата 
взе бързи, а, както времето 
показа, и напълно ефективни 
мерки за защита правата и на 
гражданите, и на изпълните-
лите на медицинска помощ. 

„НИЕ“: Много в послед-
ните месеци се говори за 
състоянието на видинска-
та болница, като се ко-
ментира и финансовото 
положение на лечебното 
заведение. Районната каса 
има добър поглед върху 
това как се случват неща-

та в МБАЛ „Света Пет-
ка“, особено във финан-
сов план. Какъв е Вашият 
коментар – толкова ли е 
тревожна ситуацията?

д-р владимир вълчев: 
Най-добър поглед върху фи-
нансовото, а и организацион-
ното състояние на болницата 
има Бордът на директорите. 
Но от гледна точка на Район-
ната каса мога да кажа, че за 
разлика от болницата в Бело-
градчик, която има запори на 
сметката и може да се каже, че 
това значително утежнява фи-
нансовото й състояние, бол-
ницата във Видин няма никак-
ви запори, което означава, че 
тя обслужва всички сключени 
договори. Другото, което мога 
да кажа от позицията на Каса-
та е относно средствата, кои-
то сме изплатили през годи-
ната. Основната заработка на 
МБАЛ „Света Петка“ не само 
че не отстъпва на предишни 
години, а дори е по-добра – 
заедно с тези допълнителните 
средства приходите на болни-
цата за тази година са по-го-
леми и цифрите го показват. 
Третото нещо, което мога да 
кажа от позицията на Касата, 
е, че нямаме много жалби от 
пациенти срещу болницата. 

На база на всичко това, 
както и на контактите и съв-
местната работа с ръковод-
ството на лечебното заведе-
ние смятам, че болницата във 
Видин, както впрочем и бол-
ницата в Белоградчик, въпре-
ки финансовите проблеми, се 
справят в конкретната ситуа-
ция добре. И тази ми позиция 
почива на факти, а не на голо-
словни твърдения и субектив-
ни фактори. 

„НИЕ“: Много хора се 
притесняват, че целият 
капацитет на областната 
болница е ангажиран в бор-
бата с COVID инфекцията. 
Така ли е наистина?

д-р владимир вълчев: 
МБАЛ „Света Петка“ има дого-
вор за 235 легла – от тях към 
днешна дата са заети 122 лег-
ла. От тези 122-ма хоспитали-
зирани пациенти 36 души са 
с наличие на COVID-19 и 86 
души са с други заболявания. 
Смятам, че това оборва твър-
дението, че в болницата се 
лекуват само болни с COVID. 
Не е вярно и твърдението, че 
лечебното заведение изне-
могва и няма свободни легла 
– както се вижда, от 235 легла 
са заети 122 или приблизи-
телно половината. Като от 81 
легла, които са определени за 
лечение на пациенти с коро-
навирус, са заети 36 – отново 
по-малко от половината. Ос-
новната трудност, която стои 
пред болницата в момента е 
персоналът – работещите в 
МБАЛ „Света Петка“ се спра-
вят, вършат своята работа, но 
им е трудно. 

Трябва да се има предвид, 
че това са данни към 18 де-
кември. Броят на свободните 
и заетите легла постоянно се 
променя, тъй като едни па-
циенти се изписват, други се 
приемат, има и такива, изчак-
ващи резултати от направен 
текст за COVID-19. 

„НИЕ“: А в болницата в 
Белоградчик лекуват ли се 
пациенти с коронавирус?

д-р владимир вълчев: 
Да, там също лекуват таки-
ва пациенти. Общо 46 легла 
МБАЛ – Белоградчик е дого-
ворирала с Районната каса, 
от които към момента заети са 
16, като четирима пациенти са 
с наличие на COVID-19. 

От миналата седмица се 
наблюдава тенденция, че в 
двете болници пациентите 
с коронавирус леко намаля-
ват. Така че в някаква степен 
и натискът върху лечебните 
заведения намалява, което е 
радващо. 

„НИЕ“: Споменахте, 
че почти няма подадени 
жалби от пациенти срещу 
МБАЛ „Света Петка“. Как-
ва обаче като цяло е ситу-
ацията по отношение на 
постъпилите в РЗОК – Ви-
дин през годината оплак-
вания от пациенти?

д-р владимир вълчев: 
До момента общо за годи-
ната имаме 14 жалби, като 
включително сме приемали 
и приемаме устни сигнали по 
телефона – не караме хората 
да идват в РЗОК при всички 
случаи, освен, разбира се, 
когато се налага случаят да 
бъде описан писмено. 

Много по-интензивни бяха 
сигналите в началото на пери-
ода на пандемията – периодът 
от 13 март докато се утвърди 
това положение за посещава-
не директно на аптека с ре-
цептурната книжка, без да е 
необходимо да се презаверя-
ва протокол и да се получава 
нова рецепта. Тогава имаше 
доста сигнали. В началото в 
аптеките имаше и технически 
затруднения, докато софтуер-
но се утвърдят нещата. Сега 
нямаме подобни постъпили 
сигнали. Надяваме се, че това 
означава, че и фармацевтите 
имат много по-малко техниче-
ски затруднения, а и хората са 
по-съобразителни. 

Иначе тези 14 жалби, ко-
ито сме получили, са срещу 
различни изпълнители на ме-
дицинска помощ. Има срещу 
лични лекари, срещу зъбо-
лекари, имаме жалба срещу 
медицински център, както и 
срещу областната болница. 
По седем от четиринадесетте 
жалби е извършена проверка 
– това са случаи, в които жал-
бата се е отнасяла до компе-
тенциите на Касата. Нерядко 
хората се обръщат към нас, а 
всъщност проблемът им е за 
друга институция. Много често 
от началото на COVID кризата 
се обръщат граждани към нас 
с въпроси във връзка с бол-
нични и срещани затруднения 
за получаването на такива. 
Поставяше се и въпросът за 
колко дни има право личният 
лекар да издаде болничен, из-
писвайки код за COVID. Това 
са въпроси, които са от ком-
петенцията на Националния 
осигурителен институт. 

Връщайки се на темата за 
жалбите, може да се направи 
изводът, че продължава да 
стои проблемът с издаването 
на направления, но той е мно-
го по-рядко срещан, защото в 
тази ситуация хората изпит-
ваха може би притеснение, 
особено през първите месеци 
на годината, да посещават с 
по-голям интензитет лекарите 

специалисти и най-вече меди-
цинските центрове, които се 
посещават от повече хора. И 
може би това даде възмож-
ност направленията да бъдат 
разпределяни по начин, че да 
са достатъчни, за да задово-
лят потребностите. 

Жалби има и за неправо-
мерен избор на лекар – това 
са случаи, когато завърнали се 
от чужбина граждани искат да 
сменят личния си лекар вед-
нага. Напомням, че това може 
да се случи само в регламен-
тираните периоди – месец де-
кември е такъв период. До 31 
декември здравноосигурените 
лица имат пълната свобода да 
посетят който личен лекар са 
избрали и да се запишат при 
него без да минава тази про-
цедура през Здравната каса. 

От проверените жалби 
само две са доказано осно-
вателни. Едната се отнася за 
стоматологична дейност - ос-
порва се какво точно е извър-
шено и съответно заплатено 
за жалбоподателя. Втората 
основателна жалба е срещу 
медицински център – здрав-
ноосигуреният пациент е за-
платил за дейности, които се 
заплащат напълно от НЗОК. 
Това е установено изцяло със 
съдействието на жалбопода-
теля, приложен е и съответния 
доказателствен материал.

Като цяло радващото е, че 
през тази година не само че 
жалбите не са се увеличили, 
но няма такива, свързани с от-
каз за прием на пациенти, за 
каквито случаи медиите съоб-
щават в други райони. 

„НИЕ“: Как работи РЗОК 
– Видин при настоящата 
епидемична ситуация? 

д-р владимир вълчев: 
От началото на извънредно-
то положение всички видин-
ски граждани, завръщащи се 
от чужбина – включително и 
прибиращите се от най-за-
сегнатите страни като Ита-
лия, Испания и Германия, 
са минали през Районната 
здравноосигурителна каса. 
През цялото това време слу-
жителите на Касата са рабо-
тели безотказно, без никакви 
компромиси, без намалено 
работно време или каквито и 
да е допълнителни почивки и 
през тези месеци не е имало 
случай да бъде отказано на 
гражданин да бъде обслужен, 
за което благодаря на коле-
гите. За мен беше важно да 
направим такава организация 
и да се вземат необходимите 
мерки, така че от една страна 
да защитим хората, които по-
сещават Касата, а от друга – 
да предпазим служителите и 
те да продължи да изпълнява 
своите задължения. 

Надявам се догодина 
пандемията да бъде ликви-
дирана, така че да заживеем 
нормално, защото за всички е 
трудно в тези условия. Но за 
да се случи това е нужно да се 
спазват противоепидемичните 
мерки – което е и моят призив 
към гражданите. 

Бих искал да пожелая ве-
сели празници на видинчани. 
Нека Новата 2021-ва година 
бъде по-здрава и щастлива за 
всички.



7

рУжинЦи

Амбициозна строителна програма ще изпълнява Община Ружинци през 2021 г.

Приключи ремонтът на Спортна 
зала „Фестивална“ във Видин

Мащабни строителни 
дейности предстоят в об-
щина Ружинци през 2021 
година. Асфалтиране, из-
граждане на водопровод, 
ремонти на сгради – това 
са част от задачите, ко-
ито стоят за изпълнение 
пред кмета Александър 
Александров и екипа му.

Припомняме, че в 
началото на декември с 
Постановление на Ми-
нистерски съвет Община 
Ружинци получи 1,4 млн. 
лв. целева субсидия. 
Една част от средствата 
са за ремонт на Народно 
читалище „Христо Бо-
тев – 1926“ в село Дре-
новец и прилежащата 
инфраструктура – тоест, 
площадът пред сграда-

та. „Ще бъде извършено 
саниране на сградата, 
ще се предприемат не-
обходимите дейности за 
спиране на течовете от 
покрива, ще се смени до-
грамата“, обясни кметът 
Александров. Той при-
помни, че през послед-
ните няколко години, 
включително и през на-
стоящата, от общинския 
бюджет бяха заделяни 
средства за ремонти на 
помещенията, като съв-
сем скоро приключи ре-
монтът в частта, която се 
ползва от Клуба на пен-
сионера. С отпуснатите 
от държавата 500 000 лв. 
сградата ще бъде основ-
но ремонтирана и отвън. 

Останалите 900 000 

лв. от целевата субсидия 
от държавата са предназ-
начени за ремонт на ули-
ци в населените места 
на общината. „Разчетите 
показват, че в рамките 
на това финансиране 
ще успеем да асфалти-
раме около 9 км улична 
мрежа. Ще се опитаме 
на първо място да опра-
вим главните улици в се-
лата. Ще се опитаме да 
асфалтираме подходите 
към селата Бело поле и 
Дражинци, плюс главна-
та улица“, посочи ружин-
ският кмет.

Александров припом-
ни, че догодина предстои 
асфалтиране на 3-кило-
метра улици с финан-
сиране от Програмата 

за развитие на селските 
райони – в момента се 
изчаква подписване на 
анекс с Държавен фонд 
„Земеделие“ за точната 
сума, с която фирмата-
изпълнител е спечелила 
обществената поръчка. 
Същото е и по отноше-
ние на проекта за из-
граждане на водопро-
вод в селата Бело поле 
и Ружинци. „През 2021 
година смятам, че едно-
временно ще стартираме 
всичко това. Основните 
ремонти на улици, със 
средствата от сегашно-
то постановление, ще 
ги оставим за малко по-
късно през годината. Но 
така или иначе още през 
2021 година ще съм пре-

изпълнил ангажимента в 
програмата ми за упра-
вление, където е записа-
но, че ще асфалтираме 
6 км улици през четири-
годишния мандат, а ние 

при всички положения 
още през втората година 
ще сме асфалтирали над 
10 км улици“, отбеляза 
Александров. 

Община Видин с мерки за третиране 
на излезлите от употреба гуми

Предвижда се обособяване на площадки, 
където гражданите безплатно да 

оставят непотребните гуми 

Община Видин взе 
мерки за третиране на 
излезлите от употреба 
гуми. В съответствие с 
издаденото комплексно 
разрешително не е до-
пустимо транспортира-
нето на този вид отпадък 
в Регионалното депо. 
Сега този проблем вече 
е решен благодарение 
на сключен на 10 декем-
ври договор, по силата 
на който Общината има 
възможност да предава 
безвъзмездно излезлите 
от употреба гуми на заво-
да край село Сланотрън, 
разполагащ с всички не-
обходими разрешителни 
за тази цел. По този начин 
се избягва и налагането 

на санкции от страна на 
Регионалната инспекция 
по околната среда и во-
дите – Монтана. 

Община Видин пред-
вижда освен това да 
бъдат обособени вре-
менни площадки, където 
гражданите да могат да 
оставят непотребните 
гуми, което ще е напъл-
но безплатно. Така ще 
се прекрати практиката 
те да бъдат изхвърляни 
на нерегламентирани 
места или пък изгаряни. 
Уточняват се терени за 
обособяване на таки-
ва площадки, за което в 
най-скоро време видин-
ските граждани ще бъдат 
уведомени. 

Ремонтът на Спорт-
на зала „Фестивална“ е 
приключил, съобщиха 
от Община Видин. Из-
вършените дейности са 
на стойност 20 000 лв., 
заложени в списъка за 
капиталови разходи в 
бюджета на Общината 

за 2020 година. 
Те включват под-
мяна на старите 
дървени пейки 
със седалки, от-
говарящи на изис-
кванията за такъв 
вид съоръжение, 
като са обособе-

ни 670 инди-
в и д у а л н и 
места за 
зрители. Ре-
м о н т и р а н а 
е и една от 
с ъ б л е к а л -
ните с при-
л е ж а щ и т е 
към нея са-
нитарни по-

мещения. В залата 
е монтирано ново 
енергоспестяващо 
LED осветление, а 
направените ана-
лизи показват, че 
от реализираната 
по този начин ико-
номия от ел. енер-
гия инвестираните 
средства ще се 
възвърнат до две 
години, уточниха от 
общинската адми-
нистрация. 

Ре н о в и р а н ето 
на Спортна зала 
„Фестивална“ ще 
продължи, като на 
следващ етап се 
планира циклене и 
лакиране на игри-
щето, подмяна на 

ламперии и щори, както 
и ремонт на съблекални, 
посочиха от Общината. 
Подчертаха, че целта е 
съоръжението да придо-
бие модерен вид, като 
се подобрят условията 
за провеждане на тре-
нировки, спортни и други 
събития. 
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Компютри и лаптопи зарадваха предколедно близо 300 деца във Видинско

Близо 300 деца в област 
Видин тази година получи-
ха подранил коледен пода-
рък – лаптоп или компютър, 
с който да могат активно да 

се включат в дистанцион-
ното обучение. Това стана 
в рамките на кампанията 
„Дарете устройство“ на 
Сдружение „Фабрика за 
идеи“ в партньорство с Ви-
дински фонд „Читалища“. 

Най-ценното в тази кам-
пания е, че успя да обедини 
толкова много хора за една 
кауза, сподели председате-
лят на Видински фонд „Чи-
талища“ Славена Петрова. 
Огромна част от устрой-
ствата са дарени от голяма 
компания за производство 
на газирани напитки; от 
Технологично общество 
България са проверили из-
правността на предоставе-
ната техника; а куриерска 
фирма безплатно осигури 
транспортирането на ком-

пютрите и лаптопите. „Мно-
го хора откликват и се опит-
ват по всякакъв начин да са 
полезни. Защото от едната 
страна на кампанията са 

фирмите и хората-дари-
тели, но от другата – това 
са читалищни служители, 
дори кметове на общини 

и на населени места, ди-
ректори на училища, които 
също са много активни и 
поемат ангажимент за оси-
гуряване на останалите не-
обходими неща, например 
осигуряване на достъп до 
интернет, инсталиране на 
камери и т.н. Всеки се оп-
итва по някакъв начин да е 
полезен“, обясни Славена 
Петрова.

Тя припомни, че реално 
кампанията започна в на-
чалото на годината, когато 
също дарени компютри, 
таблети, лаптопи достиг-
наха до десетки ученици 
във Видинско. В рамките на 
сегашния втори етап близо 
300 деца от всички общини 
на територията на Видин-
ска област са получили ус-
тройство. Славена Петрова 
призна, че не са си и мечта-
ли нещата да се развият до 
такъв мащаб и благодари 
на „Фабрика за идеи“, както 
и на всички дарители – как-
то на фирмите, така и на 
всеки човек, предоставил 
устройство или пък компю-
търна периферия. 

Благодарение на кам-
панията 50 възпитаници на 
Средно училище „Никола 
Йонков Вапцаров“ – село 
Дреновец ще разполагат с 
устройства за провеждане 
на обучение в дистанци-
онна среда. Директорката 
на училището Бойка Алек-
сандрова сподели, че това 

много ще улесни учебния 
процес. „По този начин ще 
ни отпадне необходимост-
та от разнасянето на учеб-
ни материали на хартиен 

носител и учени-
ците ще могат да 
са в контакт със 
своите учители 
и съучениците 
си – те не могат 
да са физически 
заедно, но така 
поне ще могат да 
се чуват и да се 
виждат“, обясни 
тя. 

Допълни, че 
от училището 
са поели анга-
жимента за пре-
инсталиране на 
у с т р о й с т в а т а 
и веднага щом 
стане готов да-
ден лаптоп или 
компютър той 
се предоставя 
на новия си соб-
ственик, като или 
служител на учи-
лището го носи 
до дома на ученика, или 
родителите идват и го взи-
мат. „На тези, които даваме 
устройства, на някои сме 
дали и рутери за свързва-
не с интернет, в други слу-
чаи пък родителите поемат 
таксата за свързване с ин-
тернет. Но така или иначе 
всички, които са получили 
устройства, са с осигурена 
интернет връзка“, посочи 
Бойка Александрова. 

Директорката обясни, че 
благодарение на кампания-
та вече по-голяма част от 

възпитаниците на училище-
то в Дреновец разполагат с 
технически възможности, 
за да се включат в обучени-
ето в дистанционна среда. 

А за останалите – училище-
то ще продължи да следи 
за всяка възможност, за да 
снабди и тях с компютър, 
лаптоп или таблет.

Осем деца от село Бу-
ковец също получиха под-
ранил коледен подарък. 
Вероника Атанасова, се-
кретар на Народно читали-
ще „Просвета 1925“, разка-
за, че когато от Видински 
фонд „Читалища“ се обър-
нали към нея за информа-
ция колко деца от населе-
ното място се нуждаят от 
устройство за онлайн обу-

чение, не се поколебала 
и откликнала на молбата 
да направи необходимото 
проучване. „Консултирах се 

с председателя на Читали-
щето и с кмета на Буковец 
и определихме осем деца 
– по-голямата част от тях 
са в първи клас, тъй като 
преценихме, че именно за 
тях е най-важно да могат 
пълноценно да се вклю-
чат в онлайн обучението“, 
обясни Вероника. 

Допълни, че получените 
компютри вече са при де-
цата, които са се зарадва-
ли много. „Дори ме питаха 
дали след края на онлайн 
обучението трябва да ги 
връщат и бяха още по-ра-

достни, когато разбраха, че 
си остават за тях“, сподели 
секретарят на Читалище-
то в Буковец. Разказа, че 
някои от децата дотогава 
учели чрез телефоните на 
родителите си, което не е 
удобно, а и когато телефо-
нът звънне, обучението се 
прекъсва. „Сега с компю-
трите определено ще им 
е по-лесно и по-удобно“, 
категорична е Вероника. 
Обясни, че на първия етап 
на кампанията други чети-
ри деца от селото получили 
устройства и увери, че ако 
се открие друга подобна 
възможност, читалището 
отново ще съдейства. 

„Огромни благодарности на сдружение Ideas 
Factory Association / Фабрика за идеи, Видински 
Фонд “Читалища” и на всички онези добри хора 
и организации, които дариха устройства, за да 
може онлайн обучението да е достъпно за всички 
деца!“, написаха от Народно читалище „Наука“ – 
село Синаговци в своя профил във „Фейсбук“. И до-
пълниха: „Ето заради това грейнало лице всичко 
си заслужава! Бъдете здрави и продължавайте да 
вярвате в доброто, защото то съществува!“ 

Усмивки и пожелания за весели празници изпратиха от Орешец, където също няколко малчугани получиха устройства, с които ще участват в обучени-
ето в дистанционна среда

„Радостни сме да споделим с вас приятели, че получихме 
три броя лаптопи, които ще предоставим на нуждаещите 
се деца за да могат да осъществяват онлайн обучението 
си. Благодарим на всички които работеха по проекта и ни 
поканиха да участваме в тази инициатива и преди Коледа 
да зарадваме децата. Да им е честита придобивката и с ра-
дост да ги ползват и стопанисват“, написаха във „Фейсбук 
от НЧ „Просвета-1927“ с. Косово

Общо осем деца от село Буковец, по-голямата част от тях първокласници, получиха подранил коле-
ден подарък благодарение на кампанията „Дарете устройство“
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мОнтана

Лицето на успеха

“Уважаеми стипенди-
анти на „Американска 
фондация за България – 
клон България“,

Вие сте избрани да 
получите парична на-
града за вашите усилия, 

труд и умения, които 
надхвърлят изисквани-
ята на задължителните 
образователни стандар-
ти. Всеки от вас заслу-
жава да бъде поощрен и 
награден за това, което 

прави извън учебните си 
задължения.”

Ето тези думи прочете 
на 15 декември за трети 
път едно целеустремено 
момиче, което от първия 
ден в ГПЧЕ „Йордан Ра-
дичков“ - Видин не спира 
да мечтае, да се труди 
упорито и да превзема 
един след друг върхове-
те на знанието.

Високите постижения, 
които това момиче има, 
се дължат на упорития й 
труд, но и на любовта и 
към френския език, защо-
то тя отрано е осъзнала, 
че само английски в съ-
временния свят не я пра-
ви конкурентноспособна, 
че колкото повече езици 
владееш, толкова повече 
светове се откриват пред 
теб, толкова повече въз-
можности за реализация 
имаш. 

Само няколко дена де-
лят това момиче, Радина 
Андреева, от предишно-
то и постижение – второ 
място в Националното 
многоезично състезание, 
където за поредна годи-
на представи блестящо 
гимназията и града. 

А ето и с какво спече-
ли комисията, която раз-
глежда кандидатурите на 
желещите за стипендия 
тази година.

Радина Андреева е 
един от активните учас-
тници в многобройните 
изяви и проекти, по ко-
ито работи училището. 
През изминалата и на-
стоящата година тя е 
участвала в многоброй-
ни състезания и олимпи-
ади – национален кръг 
на Националната олим-
пиада по френски език, 
състезанието по превод 
от френски и английски 
на ВТУ „Св. Св Кирил и 
Методий“, Трансформа-
ции 2020, където печели 
поощрителна награда по 
френски език, национал-
ния кръг на състезанието 
по английски Longman, 
втори кръг на състезани-
ето по английски Hippo 
и др.Тя е и част от еки-
па, който участва в Défi 
lecture LV2 - „Предизви-
кателството да четеш“ – 
състезание по четене на 
художествена литерату-
ра на френски език, ор-
ганизирано от Френския 

Институт в София. 
Нейните интереси не 

се ограничават само в 
чуждите езици; тя се е 
представяла успешно и 
е печелела награди и за 
участията си в литера-
турен конкурс “ Никола 
Вапцаров”, литературен 
конкурс “Петя Дубарова”, 
поощрителна награда 
от литературен конкурс 
“Любовта и свободата”, 
както и второ място за 
разказ от литературния 
конкурс на името на Йор-
дан Радичков, патрона 
на училището. 

Многостранните и 
разнообразни интереси 
подтикват Радина да се 
включва и изявява и в 
други сфери: ученически 
театрален клуб, музикал-
ната формация на учили-
щето, клуб Интеракт. 

Личните качества на 
Радина - страст и упори-
тост в това, което върши, 
висока работоспособ-
ност, целеустеменост и 
стремеж към самоусъ-
вършенстване и позво-
ляват да работи успешно 
и да постига целите си.

От 2004 година „Аме-

риканска фондация за 
България“ дава стипен-
дии на български ученици 
за техните изключителни 
постижения в обучение-
то, в извънкласните дей-
ности и отличен успех. 
Вече няколко хиляди 
млади българи са били 
част от тази програма – 
медалисти от междуна-
родни олимпиади по при-
родни науки, носители на 
награди от международ-
ни музикални конкурси, 
национални първенци по 
изкуства, литература и 
чужди езици.

Какво предстои на 
Радина? Отново упорит 
труд и залягане над кни-
гите, много нови състе-
зания и конкурси, в които 
да участва и, разбира се, 
да победи, но и плано-
ве, с които да реализира 
последната крачка към 
успеха – избор на бъде-
щата си професия. 

Гордеем се с теб и ти 
желаем нови успехи и 
покорени предизвикател-
ства. Успех Радина!

гПЧе

Монтана награди 
талантливите си деца

Баскетболистката Димана Макариева 
е спортист № 1 на Монтана за 2020 г.

Кметът на Монтана 
Златко Живков връ-
чи осем стипендии на 
деца с изявени дарби 
във втората сесия за 
годината. За четирима 
от избраните, които са 
с еднократна финансо-
ва помощ, събитието 
се състоя пред журна-
листи. Двама от тях са 
от Природо-математи-
ческата гимназия - мал-
кият математик Деян 
Георгиев от VІ клас и 
състезателят по бойни 
изкуства Димитър Ди-
митров от ХІІ клас. Сти-
пендианти са и младият 
предприемач Цветомир 
Стефанов - ХІІ клас от 
Финансово стопанската 
гимназия, и талантли-
вият художник Никола 

Славов - Х клас от Ези-
ковата гимназия.

Четирима учени-
ци ще получат и втори 
траншове от определе-
ните им стипендии през 
годината.  Специалната 
стипендия на Община 
Монтана е за Магда-
лена Александрова в 
област „Култура и изку-
ство". В същата област 
годишна стипендия 
има Томас Симеонов. 
Другите две годишни 
стипендии са за Алекс 
Анчов в област „Спорт" 
и Дейвид Каменов в об-
ласт „Наука и техника". 

За стимулиране на 
деца с изявени дарби 
Община Монтана е от-
делила през тази годи-
на 19 520 лева.

Най-добрите спортисти 
на Монтана бяха обявени 
на 18 декември от кмета 
Златко Живков. Той връчи 
лично грамотите на спор-
тист №1 и на първенците 
в категориите „Най-перс-
пективен млад играч на 
Монтана за 2020" и „При-
ложно-техническите спор-
тове".

Спортист № 1 на Мон-
тана за 2020 година е 
Димана Макариева. Тя е 
състезател на баскетбо-
лен клуб „Монтана 2003" 
- жени, капитан на отбора, 
национален състезател и 
капитан на националния 
отбор с треньор Стефан 
Михайлов.

В категория „Най-
перспективен млад играч 

на Монтана за 2020" за 
спортист № 1 бе отличен 
13-годишният състеза-
тел по борба Томас 
Димитров. Момчето 
е бронзов медалист 
от държавен лично-
отборен шампионат 
в категория до 59 кг. 
Негов треньор в спор-
тен клуб „Слава" е 
Красимир Петров.

Ани Стаменова е 
спортист №1 на Мон-
тана за 2020 г. в кате-
гория „Приложно-тех-
ническите спортове". 
Тя е състезател на 
аероклуб – Монтана, 
дисциплина „целно 
кацане" и национа-
лен състезател. През 
годината е постигна-

ла първо място на 
55-то Открито дър-
жавно първенство в 
дисциплината си и 
на 6 място на Све-
товна купа в Белуно, 
Италия. Треньор на 
Стаменова е Стефан 
Стефанов.

Останалите спор-
тисти, класирани в 
десетката на Мон-
тана за постиже-
ния през годината 
са:Ваньо Лилянов 
Евдокимов – състеза-
тел на Спортен клуб 
„Атлет",  юноши под 
18 г. и под 20 г.; Вик-
тория Бойкова Стой-
чева – състезател на 
БК „Монтана 2003" 

жени, национален състе-
зател; Дебора Йорданова 
Георгиева  - състезател на 

СКБС "Слава- 83", нацио-
нален състезател; Дими-
тър Димитров - състезател 
на Боксов клуб „Спарта", 
младежи супер тежка ка-
тегория /+ 91 кг./; Искрен 
Цветков - състезател по 
Жиу Житцу на СК „Бойни 
спортове – Монтана", юно-
ши, национален състе-
зател; Радослав Попов – 
състезател на Волейболен 
клуб – „Монтана-волей", 
мъже; Стефан Христов 
Григоров - състезател на 
СК "Слава" – борба, мъже, 
кат. 55 кг, национален със-
тезател; Тони Георгиев 
Тасев -  представителен 
отбор - мъже - футбол,   
нападател, голмайстор на 
отбора, Христина Иванова 
Иванова – състезател на 
БК „Монтана 2003" жени, 
национален състезател.
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О Б я в Л е н и е

ОБявЛение
на основание чл.91, ал. 1 и ал.2  от Кодекса на труда и 
във връзка с чл. 9, ал. 5  от закона за закрила и разви-
тие на културата, чл. 28, ал. 6 от закона за културното 
наследство и заповед № рд-02-11-1463/21.12.2020 г. на 

Кмета на община видин
ОБявява

КОнКУрс за дЛЪжнОстта „диреКтОр” на 
региОнаЛен истОриЧесКи мУзеЙ видин

място на работа: Регионален исторически музей 
гр.Видин

Характер на работа - организация, ръководство и кон-
трол на цялостната работа в музея Правоотношението с 
директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно 
чл. 28, ал. от Закона за културното наследство.

I. изисквания за длъжността:
Минимални изисквания:
Образование - висше; образователно-квалификацион-

на степен „магистър”
Професионално направление - история и археология, 

социология, антропология и науки за културата.
Професионален опит: 5 години в съответното професи-

онално направление;
Да притежава организационни умения, умения за рабо-

та в екип, адаптивност, комуникативност.
Други изисквания:
-да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено 

престъпление;
-да не е лишен по съдебен ред от правото да упражня-

ва определена професия;
-да притежава управленска компетентност, която да 

включва способност за формиране на цели, пътища за 
тяхното постигане и очаквани резултати;

-да  притежава  организационна  компетентност,  а  
именно  способност  за планиране  и  организиране  на  
дейността  и  осигуряване  изпълнението  на приоритетни  
задачи,  разработване  на  алтернативни  решения  и  под-
бор  на оптималното от тях;

-да има комуникативна компетентност и умение за ра-
бота в екип;

-да познава и прилага българското законодателство в 
областите, посочени в длъжностната характеристика.

Като предимство се счита:
Присъдени научни степени.
Опит в областта на музейното дело и опазване на кул-

турното наследство.
Участие в разработването и реализацията на програми 

и проекти.
Чуждоезикова подготовка.
Компютърна грамотност.
II.начин на провеждане на конкурса
Защита на концепция за дейността и развитието на 

РИМ Видин период от 5 години, подробно разработена за 
първата от тях.

Събеседване.
III. необходими документи за участие в конкурса
Заявление за участие
Документ за трудов стаж (копие)
Медицинско свидетелство (представя се при първона-

чално постъпване на работа и след преустановяване на 
трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 
3 месеца). Професионална автобиография 

Документ за завършено образование (копие)
Декларация от кандидата, че е:
- не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено 

престъпление;
- не е лишен по съдебен ред от правото да упражнява 

определена професия;
Концепция за дейността и развитието на РИМ Видин  

за 5 годишен период, като подробно е разработена първа-
та в 7 екземпляра в запечатани в отделни пликове с посо-
чени имена на кандидата, точен адрес, имейл и телефон 
за връзка.

Концепцията съдържа:
- анализ и оценка на състоянието на музея; основни 

проблеми на функционирането му;
- тенденции и възможности за развитието на музея, 

като културен и научен институт и мястото му музейната 
мрежа;

- определяне на целите, приоритетните области, очак-
ваните резултати в управлението, финансирането, струк-
турата и организацията на дейността на музея, пътищата 
за постигането им;

- мерки за реализиране на конкретни проекти по ком-
плектуването, опазването и представянето на музейните 
фондове, научно-изследователската, образователната и 
популяризаторската дейност на музея;

- етапи на реализация на концепцията.
При подаването на документите на всички кандидати 

се предоставя копие от длъжностната характеристика за 
конкурсната длъжност.

IV. място и срок за подаване на документите
Документите се подават лично от всеки кандидат 

или чрез пълномощник в сградата на Община Видин, пл. 
”Бдинци” No 2, в „Център за услуги и информация на граж-
даните”, гише „Деловодство“ в едномесечен срок от пуб-
ликуване на обявата за конкурса на официалния сайт на 
Община Видин.

Документите се подават в плик с посочени имената на 
кандидата, точен адрес, имейл и телефон за връзка.

д-р Цветан ЦенКОв (п)                                 
Кмет на община видин

ОБщина видин на ОснОвание ЧЛ.90 и ЧЛ. 91 
От КОдеКса на трУда  и ЧЛ.213, аЛ.1, аЛ.2, ЧЛ. 
217,  аЛ.5 От заКОна за ПредУЧиЛищнОтО и 
УЧиЛищнОтО ОБразОвание и вЪв врЪзКа 
сЪс заПОвед №рд-02-11-1462/21.12.2020 г. на 

Кмета на ОБщина видин, ОБявява КОнКУрс 
за заемане на дЛЪжнОстта  “диреКтОр“   
на детсКа градина “синЧеЦ“  гр.видин  с 

ФиЛиаЛ  „вида“  гр. видин  

I. Кратко описание на длъжността:
Директорът на детското заведение е пряко под-

чинен на Кмета на Община Видин. Същият планира, 
организира, ръководи и отговаря за реализиране на 
държавната политика в областта на предучилищното 
образование, възпитателно-образователния процес 
и цялостната административно-управленска и фи-
нансова дейност в детското заведение. Директорът 
представлява институцията пред органи, организа-
ции, юридически и физически лица в съответствие с 
предоставените му правомощия.

II. изисквания към кандидатите за участие в 
конкурса:

1. Да са български граждани
2. Длъжността “Директор” на общинска детска 

градина може да се заема и от:
• граждани на други държави членки;
• чужди граждани, ако са предложени по междуна-

родни спогодби;
• продължително пребиваващи в страната чужди 

граждани – със съгласие на началника на съответно-
то регионално управление на образованието;

• дългосрочно и постоянно пребиваващи в страна-
та чужди граждани.

• Да имат завършено висше образование на 
образователната квалификационна степен "Магис-
тър" с професионална квалификация "детски учител" 
и /или придобита допълнителна професионална ква-
лификация: детски учител и да отговаря на профе-
сионално направление от област на висшето обра-
зование: Педагогика, специалност: „Предучилищна 
педагогика“ или „Предучилищна и начална училищна 
педагогика“,  „Предучилищна педагогика и чужд език“; 
професионално направление от област на висшето 
образование: Теория и управление на образованието  
и професионално направление от област на висшето 
образование Педагогика на обучението по..., както и 
педагогическа правоспособност, която позволява да 
се изпълнява нормата за задължителна преподава-
телска работа на директор в детската градина.

4. Да имат не по-малко от пет години учителски 
трудов стаж по смисъла на чл. 213, ал.2 от Закона за 
предучилищното и училищното образование  и чл.33, 
ал.1 от Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и 
професионалното развитие на учителите, директори-
те и другите педагогически специалисти, издадена от 
министъра на образованието и науката;

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление 
от общ характер, независимо от реабилитацията - чл. 
215, ал. 1, т. 1 от ЗПУО;

6. Да не са лишени по съдебен ред от правото да 
упражняват учителска професия по смисъла на чл. 
215, ал. 1, т. 2 от ЗПУО;

7. Да не страдат от заболявания и отклонения, 
които застрашават живота и здравето на децата, оп-
ределени с Наредба, издадена от министъра на здра-
веопазването, съгласувана с министъра на образова-
нието и науката;

8. Да нямат наложено дисциплинарно наказание 
по чл.188 т.2 и т.3 от КТ, освен ако наказанието е за-
личено, и трудовото им правоотношение да не е било 
прекратявано на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ в 
двугодишен срок преди подаване на документите за 
участие в конкурса, освен ако уволнението не е отме-
нено като незаконно по надлежния ред;

9. Да притежават знания и умения за управление 
на човешките ресурси;

10.Да притежават компетентности по прилагането 
на информационните и комуникационните техноло-

гии;
11. Да познават нормативната уредба в областта 

на предучилищното образование;
12. Да притежават  умения за работа в екип;
13. Да притежават добра езикова култура.

III. начин за провеждане на конкурса:
Kонкурсът се провежда на три етапа:
I  етап  -Допускане по документи
II  етап - Писмен изпит - тест 
III етап - събеседване с  кандидата относно визи-

ята му за организацията и управлението на детското 
заведение, за което кандидатства.

IV.  необходими документи, които следва да 
бъдат представени от кандидатите в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса до кмета на 
община Видин /по образец/;

2. Автобиография /европейски формат по обра-
зец/ и актуална снимка;

3. Документи за завършена степен и специалност 
на висшето образование, професионална квалифи-
кация, правоспособност, документи за компютърна 
грамотност /копия/;

4. Трудова и/или служебна книжка, осигурителна 
книжка или друг документ, удостоверяващ осигурите-
лен стаж и учителски трудов стаж /копие/;

5. Свидетелство за съдимост в срок на валид-
ност;

6. Документ за проведен медицински преглед,  
удостоверяващ липсата на заболявания по чл.2 от 
Наредба №4 от 24 октомври 2016 г за определяне 
заболяванията и отклоненията, които застрашават 
живота и здравето на децата и учениците;

7. Декларация от лицето, че не е осъждано за 
умишлено престъпление от общ характер на лиша-
ване от свобода, не е лишено по съответния ред от 
правото да заема определената длъжност, че няма 
наложено дисциплинарно наказание „уволнение”, ос-
вен ако уволнението не е отменено като незаконно 
по съответния ред и че трудовият му договор не е 
прекратен на основание чл.328, ал.1, т.5 от Кодекса 
на труда през последната година преди подаване на 
документите за участие в конкурса.

Копията на представените документи следва да 
са ясни и четливи, заверени „вярно с оригинала“ от 
лицето.

Копията от документите, удостоверяващи тру-
довия стаж, следва да съдържат всички попълнени 
страници от тях и да са оформени до датата на пода-
ване на документите.

V. минимална основна месечна заплата за 
длъжността: 1140 лв.

  
VI.  срок и място за подаване на документите 
Документите за участие в конкурса се подават в 

запечатан плик, с посочени трите имена на кандида-
та, точен адрес, телефон за връзка и адрес на елек-
тронна поща, с надпис „За участие в конкурс за зае-
мане на длъжността  “Директор“ на ДГ “Синчец“ гр. 
Видин с филиал „Вида“ гр. Видин“. Документите се 
подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощ-
ник в сградата на Община Видин, пл. „Бдинци” № 2, в 
Центъра за административно обслужване на Община 
Видин - сектор „Общо деловодство”, всеки работен 
ден от 08:30 ч. до 17:00 ч. в едномесечен срок от пуб-
ликуване на обявата за конкурса в местния печат и на 
електронната  страница  на Общината: http//vidin.bg., 
секция „Работа“. 

ПриЛОжения: Образец на длъжностна характе-
ристика за длъжността „Директор на детска градина“, 
писмено заявление за кандидатстване, автобиогра-
фия, декларация, достъпни на електронната  страни-
ца  на Общината: http//vidin.bg, секция: http://vidin.bg//
pages/Rabota.

допълнителна информация: тел. 094 609 498.

д-р Цветан ЦенКОв  (п)
Кмет на община видин



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

дом за пълнолетни лица с деменция 
с.салаш, община Белоградчик търси:

медицинска сестра
Заплата 800 лева

Осигурен транспорт до Салаш.
тел.: 0894 374 096 – Огнян димитров, директор

Съобщение
Община Видин уведомява всички заинтере-

совани лица, че от януари 2021 г. продължава 
предоставянето на „3.1 - Топъл обяд в условия 
на пандемията от COVID – 19” по Оперативна 
програма за храни и/ или основно материално 
подпомагане от Фонда за европейско подпома-

гане на най-нуждаещите се лица
Подпомагане с топъл обяд се предоставя на:
- Лица без доходи или с ниски доходи под лини-

ята на бедност:
- хора в затруднение поради влошената иконо-

мическа обстановка в страната;
- хора, които поради възрастта си или налични 

увреждания са в по-висок риск от заразяване и не-
благоприятно протичане на инфекцията.

- Лица, поставени под карантина – без доходи 
или с ниски доходи под линията на бедност и нямат 
близки, които да им окажат подкрепа.

- Лица, обект на социално подпомагане, за които 
е установена нужда от допълнителна подкрепа и в 
условията на извънредна епидемична обстановка 
са в невъзможност да задоволят основните си жиз-
нени потребности.
Кандидат-потребителите за социалната услуга 

подават комплект документи в нсУзд, ул. „Княз 
Борис I” № 1 – за гр. видин, за населените мес-

та в община видин – в Кметствата.

ПрОдава 
имОти

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 двустаен 
тухлен апартамент, 65 кв. 
м и тристаен тухлен апар-
тамент, 90 кв. м, ет. 2 в ж.к. 
„Александър Стамболий-
ски“; тел.: 0887 381 855

Продавам тухлен апар-
тамент във Видин, 102 кв. 
м, с таванска, 18 кв. м, с 
четири тераси, цена 50 
000 лв., ул. „Ленин“; тел.: 
0882 096 555

Продавам двустаен 
тухлен апартамент в ж.к. 
„Г. Бенковски“, ет. 1, до 
крепостта „Баба Вида“, 
обзаведен, ПВЦ дограма, 
ламинат, цена 43 000; тел.: 
0898 633 302

Продавам тристаен 
панелен апартамент в ж.к. 
„Васил Левски“, ет. 7, цена 
39 000 лв.; тел.:  0887 381 
855

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

Продавам масивна ед-
ноетажна къща, с жилищ-
на 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 двустайни 
тухлени апартаменти в 
идеален център – 60 кв. м, 
ет. 4 и 80 кв. м, ет. 2; тел.: 
0887 381 855

Продавам /Заменям 
парцел, 521 кв. м, ж.к. 
“Крум Бъчваров”, без по-
средник; тел.: 0876 099 
585

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

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

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

Продавам панелни 
гарсониери в ж.к. „Пано-
ния“, ет. 4, ремонтирана и 
обзаведена и до къщата 
с куклите,, ет. 7, в добър 
вид; тел.: 0887 381 855

Продавам къща и кух-
ня на 6 км от Видин, сани-
рани, с 2 дка, оградени с 
високи 1,80 м стени, цена 

70 000 лв.; тел.: 0882 096 
555

Продавам две къщи в 
един двор, за ремонт, в с. 
Покрайна, дворно място 
1030 кв. м, център, цена 18 
000 лв.; тел.: 0898 633 302

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

Продавам двустайни 
тухлени в новата част на 
ж.к. „Георги Бенковски“, 65 
кв. м; ж.к. „Химик“, 70 кв. м, 
ремонтиран и обзаведен; 
ж.к. „Съединение“, ет. 1 и 
др.; тел.: 0887 381 855

Продавам дворно мяс-
то в село Покрайна, 900 
кв. м; тел.: 0893 269 304 

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 добре 
обзаведен двустаен апар-
тамент срещу Гимназията 
в гр. 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 котел на 
дърва и въглища „Виадрус“ 
U22; тел.: 0886 635 238

Продавам дърводел-
ски машини – банциг, аб-
рихт, дърводелски инвен-
тар; тел.: 0882 096 555

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

Продавам банциг и 
борапарат; тел.: 0884 850 
159

разни КУПУва

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

раБОта

търся работа – поча-
сово гледане на възрастни 
хора и деца през деня и 
през нощта; тел.: 0894 297 
106

търся продавач на 
вестници; тел.: 0879 168 
048

УсЛУги

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

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

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

Шпакловка, боядис-
ване, преградни стени от 
гипскартон, окачени тава-
ни, теракот, фаянс, мра-

мор; тел.: 0883 493 209, 
0896 010 382

автОмОБиЛи, 
Части

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

сеЛсКОстОП. 
теХниКа

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

Продавам китайски 

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

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

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

разни

Подарявам детска 
количка, детско столче и 
столче за хранене – много 
запазени; тел.: 0876 553 
488



Услуги със строителна техника
автокранове, фадроми, багери, 

автомобилен превоз, валяк, автовишка
тел.: 0888 203 874, ул. „Цар Иван Асен II“
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Честито рождество Христово! 
здрава и успешна нова 2021 година!
В навечерието на предстоящите празнични дни пожелавам на всички слу-

жители и работници, на нашите клиенти и партньори, както и на всички 
видинлии Рождество Христово да донесе вяра и надежда, Новата година – 
здраве, мир и разбирателство, които да ни съпровождат и в празници, и в 
делници! 

Нека за всички краят на старата година да е началото на 
един по-успешен и щастлив период, период на успехи – лични 
и професионални, на сбъднати мечти и реализирани житейски 
цели!

Пламен Каменов, управител

Уважаеми служители, партньори и съграждани,

В навечерието на един от най-светлите празници – Рождест-
во Христово, когато отброяваме и последните дни на годината, 
отправям моите искрени пожелания за здраве, щастие, успехи!

Скъпи лесовъди, горски работници и служители, 
уважаеми жители на област Видин, 

Нека празничните дни бъдат изпълнени с много топлина, надежда, вяра, 
радост и любов. И нека през цялата 2021 година здравето, щастието и успехът 
да бъдат Ваши постоянни спътници. 

щастлива Коледа! 
здрава и благословена нова 2021 година!

инж. радослав николов, директор дгс – видин

Ръководството на 
„Дунав мост Видин – 

Калафат“

Уважаеми съграждани,
Скъпи служители,

Само дни вече ни делят от Новата година, броени часове ос-
тават до Коледната свята нощ – настана време за радост, вре-
ме за семейството и за хората, които обичаме и уважаваме. 

По случай Коледа и Нова 
година пожелавам на всич-

ки вяра, че чудесата се 
случват, надежда, че ни 

очакват по-добри дни, лю-
бов към ближния, която да 
ръководи делата ни! Нека 

животът на всеки да е 
изпълнен със здраве, щас-

тие, късмет и сполука!

николай Цветков, управител

Скъпи служители, уважаеми селскостопански произво-
дители и съграждани от област Видин,
Приемете нашите сърдечни благопожелания по случай 

настъпващите Коледни и новогодишни празници!
В навечерието на Рождество Христово, пожелаваме на всички Вас топлина 

и уют в семейството, разбирателство и хармония в отношенията Ви с близките. 
Нека чудото на Рождество ни направи по-добри и милосърдни, нека донесе 
здраве и повече радост в домовете ни!
Да си пожелаем Новата 2021 година да бъде благодатна и успешна, 

да е година на постигнатите цели и сбъднатите мечти! 

весела Коледа и успешна нова година!
От ръководството на Од „земеделие“

Честито Рождество Xристово!
Здрава, мирна и щастлива Нова година!
Отправям към Вас своите най-топли пожелания 

за благополучие и успехи в начинанията!

Нека си пожелаем в Ко-
ледната свята нощ доброта и 
светлина да озарят сърцата 
ни, да има топлина във всеки 
дом и разбирателство между 
всички хора. Нека светлината 
на празниците донесе нова 
надежда за перспективно бъ-
деще. Нека през новата 2021 
година делата ни да бъдат 
ползотворни!

Красимир Кирилов, 
директор втПП

честити настъпващите 
Коледно-новогодишни празници

на своите служители, партньори, приятели, на всички видинлии!
Изпълнени с мечти и надежди, 

посрещаме най-светлия празник 
в православния ни календар – 
Рождество Христово. С оптими-
зъм и надежда обръщаме поглед 
към идващата Нова 2021 година, 
с очакването тя да бъде по-щед-
ра и по-усмихната за всички нас, 
да бъде успешна и щастлива. 

Пожелаваме на Вас и 
Вашите семейства да по-
срещнете Коледа и Новата 
година с дълбоката вяра, че 
хубавите неща ще се слу-
чат. Да има здраве, мир и 
разбирателство във всеки 
дом и навсякъде по света!


