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Уважаеми
жители на
община
Видин,

Изпращаме
една трудна и изпълнена с предизвикателства година. Както за хората 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 решения в живота, като неразделна част от цялото
общество.

Въпреки тежката епидемична обстановка, Община Видин продължи да изпълнява с отговорност своите задължения, да реализира планове и проекти, да
благоустроява населените места, да се грижи за инфраструктурата, да следва социалната си политика и предприема специални мерки за хората в нужда
заради разпространението на коронавируса.

Дано нашият народ излезе по-мъдър и по-устойчив 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,
благословена и щедра
Нова година!
Д-р Цветан
Ценков, кмет на
община Видин

интервю
Владимир Тошев, народен
представител от ГЕРБ – Видин:

2020 година е знакова за Видинска област
заради старта
на строежа на
магистралата
Четете на стр. 3 и 4

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. 6
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Уважаеми
жители на
област Видин,
В навечерието
сме на
светли празници - Рождество
Христово и Нова година. Отново правим равносметка за
изминалата година и отправяме надежди към настъпващата!
Изпращаме една тежка за целия свят година,
а изпитанията продължават. Нека бъдем единни,
да се подкрепяме, да преодоляваме заедно предизвикателствата, 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 сърцата и души ни с топлина и надежда. 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 област Видин,

Скъпи съграждани,
Рождество Христово
е време на добрите пожелания. Нека да разтоварим душите си от всички лоши чувства и да си пожелаем 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 бъдеще, 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 професионалния 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

верига магазини

Настъпи това време от годината, когато с нетърпение очакваме Рождество Христово; време, в което вярваме, че
коледната магия съществува, че доброто побеждава, че светът може да стане по-добър. И
това е възможно – просто всеки от нас трябва 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 всеки сам за себе си направи равносметка какво е постигнал и
какво не е успял, какво всички
заедно, като общество, постигнахме и за кои битки не ни достигнаха сили. И нека успехите
ни заредят с увереност, а неуспехите – с решимост, за да продължим 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,
Сърдечно Ви поздравявам по случай
настъпващите Коледно-новогодишни празници!

Нека Рождество Христово озари с надежда всяко 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 поколенията напред! И нека часовете, прекарани в уюта
на дома и сред топлината на семейството да ни заредят 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 Вашите 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
Четете на стр. 2

Компютри и лаптопи
зарадваха предколедно
близо 300 деца във Видинско
Четете на стр. 8

бр.
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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
Задължения от над 15
млн. лв. към Главна дирекция „Оперативна програма
Околна среда“ висят като
дамоклев меч над Община Видин. Тази сериозна
сума е генерирана от санкции, наложени във връзка
с проекта за изграждане
на Пречиствателната станция 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 продължи през следващия мандат
2015 – 2019 г., с нов изпълнител.
Темата беше разисквана на проведеното на
21 декември заседание на
Общински съвет – Видин.
От изказване на кмета на
Видин д-р Цветан Ценков
стана ясно, че освен наложените санкции, за които от
общинската администрация
вече съобщиха през ноември, санкция има и за втория етап от изпълнение на
Пречиствателната станция.
„Сега ни наложиха санкция
по продължилото строителство на Пречиствателната
станция през предишния
мандат. Тоест, тази Пречиствателна станция вече

„виси“ с над 15 млн. лв. задължения 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 Ценков. Той отбеляза, че това е
тежък проблем, но фактите
са неуспорими, а те, според
градоначалника са, че финансовата стабилност, за
която предходното общинско ръководство говореше,
не съществува.
Допълнително разяснение внесе председателят
на Общинския съвет Генади Велков, който запозна
колегите си в местния парламент с получен от общинската администрация официален отговор по темата.
„След изготвен анализ и
оценка на кореспонденци-

ята и финансово-счетоводните документи на Община
Видин бяха констатирани
следните задължения: с
писмо от Главна дирекция
„Оперативна
програма
Околна среда“ с РД0209615
от 07.10.2020 г. … задълженията 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 продължи с информация за новите
санкции: „С писмо на Главна дирекция „Оперативна
програма Околна среда“
РД0209765 от 11.12.2020
г., програмен период 20142020 г., информират Община Видин за финансова
корекция за констатирани
нередности 25% от стойността на договора между
Община Видин и „Хидрострой“ 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 сменил условията, доколкото
разбрах – условието е било
фирмата да има хидроинженер и хидролог, след
това той е бил заменен с
електроинженер след като
са спечелили поръчката“.

Генади Велков обясни, че в предоставения
отговор от общинската администрация 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 Община Видин към ГД ОПОС, в
най-лошия сценарий, надявам 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 огромни задължения към Регионалната инспекция по
околната среда и водите в
Монтана – те са генерирани
от невнасяне на задължителните отчисления на Община Видин в съответствие
с чл. 60 и чл.64 от Закона за
управление на отпадъците.
„Поради невнасяне на отчисленията за периода 2011 –
2015 година е съставен акт
на Кмета на община Видин,
като е изготвен и погасителен план за разсрочване на
задълженията в размер на
над 2,2 млн. лв. Сумите от
колоната внесени за периода 2015 – 2020 година са в
размер на 864 337 лв., като
Община Видин дължи отчисления по чл.60 и чл.64
сумата от 9 052 961 лв.“,
съобщи Генади Велков.
В рамките на самото заседание беше разгледано
и предложение, свързано
с други санкции за констатирани нарушения при
изпълнението на проект с
европейско финансиране,
които Общината се налага да плати. Става въпрос
за изпълнявания заедно
с Община Зайчар проект
„Предотвратяване и ограничаване на последиците
от предизвикани от човека

трансгранични бедствия в
региона Видин – Зайчар“,
финансиран по Програма
INTERREG – IPA за трансгранично сътрудничество
България – Сърбия. Проектът официално е приключил през 2018 година, но
с решение от март 2019 г.
Дирекция „Управление на
териториалното
сътрудничество“ към МРРБ, в качеството си на Управляващия орган на програмата,
налага на Община Видин
финансова корекция в размер на близо 24 хил. евро
с ДДС, представляващи
10% от допустимите разходи по договор с предмет
„Доставка на оборудване
за транспортиране на отпадъци от незаконни сметища
до депа за отпадъци“, като
решението за финансовата корекция е потвърдено
и от последната съдебна
инстанция – Върховния административен съд. Така
се наложи общинските
съветници да гласуват от
бюджета на Община Видин
да бъдат осигурени 23 521
евро за изплащане на дължимите на Община Зайчар
средства по проекта (за
покриване на загубата от
наложената финансова корекция).

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

Община Видин получи
две награди в националния конкурс „Сграда на годината 2020”. Официалната церемония по връчване
на отличията се проведе
на 21 декември в залата
на Софийската опера и
балет. Община Видин получи специалната награда „Принос в развитието
на градската среда 2020
г.”, която бе връчена от
заместник-министъра на
регионалното развитие и
благоустройството Валентин Йовев на кмета д-р
Цветан Ценков. „Тази награда е заслуга и резултат
от усилията и работата не

само на сегашното общинско ръководство, но и на
тези през последните два
мандата, както и на служителите от общинската
администрация. Това е награда 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 благодари на организаторите и журито за високата
оценка и пожела на всички
присъстващи в навечерието на Коледни и Новогодишни празници да бъдат
здрави и изпълнени с вяра

в доброто.
В категория „Социална
инфраструктура – сгради
образование” като победител бе отличен обект „Консервация, реставрация и
експониране на сградата
на „СУ Цар Симеон Велики“. И второто отличие
връчи заместник-министър Йовев, като от името
на Община Видин наградата прие заместник-кметът
по хуманитарни дейности
и социална политика Борислава Борисова. „Това
училище заслужава да
бъде победител. Не само
защото е най-старото
учебно заведение във Ви-

дин и паметник на културата, но и защото след изпълнението на проекта за
реставрация се превърна
в едно истинско бижу за
старопрестолния ни град”
– каза тя и допълни, че хубавите неща трябва да бъдат оценявани. Борисова
също изказа сърдечните
си благодарности за престижното отличие и пожела
прекрасни Коледни и Новогодишни празници.
По повод спечеления
приз за сграда на годината от СУ „Цар Симеон
Велики“ видинският кмет
отбеляза, че авторитетната позиция на училището
в образователната система днес се дължи в огромна степен на неговия
дългогодишен
директор
– Венцислав Станев, който 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 патронажа на Министерството
на регионалното развитие
и благоустройството. Той е
учреден през 2002 година
и е най-престижното събитиe в сферата на инвестиционните проекти, строителството и архитектурата
в България. Неговата цел
е да отличава най-добрите постижения при реализация на съвременни
сградни проекти и такива,

свързани с развитието на
градовете през съответната година в България.
Община Видин кандидатства тази година в
конкурса с четири обекта:
Общински
драматичен
театър „Вида“, СУ „Цар
Симеон Велики“, ППМГ
„Екзарх Антим I“, които са
в категория „Социална инфраструктура: сгради култура, образование и спорт“
и Централна пешеходна
зона – в категория „Проекти, свързани с развитието
на градовете“.

3700 Видин, ул. „П. Яворов” №1, ет. 3

тел.: 0878 369 508, тел./факс: +359 94 601 430

http://ekotitan.eu

ekotitan@abv.bg
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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, Бюджет на държавата за
2021 вече е приет. Припомнете все пак каква е
неговата философия?
Владимир Тошев: Ще
започна с неуспоримия
факт, че всеки бюджет е
най-важният закон, който
Парламентът приема и найважният 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 характер. Казвам последното, защото бюджет 2021 г.
беше изключително труден
за дефиниране по пера,
тъй като целият свят, а в
това число и Европейският съюз, бяхме тежко засегнати от проблем, който
се оказва дълготраен, със
сериозни последици във
всички сфери на живота –
пандемията от COVID-19.
Що се отнася до философията на бюджет 2021 г.,
с него се запазват непроменени данъците и това
трябва да бъде дебело
подчертано, защото тогава,
когато се увеличават разходите извънредно, да не
се предприемат стъпки за
повишаване на приходите
чрез увеличение на данъците, 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 икономики се очаква спад на брутен вътрешен продукт и то
с двуцифрени стойности,
за 2021 година по оценки
на сериозни международни финансови институции,
България най-вероятно ще
има ръст на БВП с 2,5%,
а към края на 2023 година 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 намаляване на безработицата, очаквайки към края на
2021 година тя отново да
спадне до нива от под 5%.
Важно за всяко семейство

е, че прогнозната инфлация – 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 челната тройка на Европейския съюз по най-нисък
дълг – което категорично
опровергава обвиненията
на опозицията, че Правителството на ГЕРБ е заглавило държавата с огромни
задължения. Освен това
във всеки сектор сме оставили един резерв – 5% буфер, който дава свободата
на действие на ръководителите на всички институции: ако евентуално това,
което е прогнозирано, не
се изпълни, а ситуацията
се влоши, да има този резерв, с който да се реагира.
Новото в Бюджет 2021
са заложените в него механизми за борба с COVID19. Но във всички сектори
бюджетът за догодина е
продължение и надграждане на политиките, които
ГЕРБ провежда откакто управлява държавата – така
че говорим за един бюджет
без изненади, бюджет без
резки ходове.
„НИЕ“: Какви все пак
са приоритетите?
Владимир Тошев: Приоритетите продължават да
са тези, които са заложени
в програмата за управление. Това са образование,
здравеопазване, социална
политика, национална сигурност.
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 фактори, 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 предвижда увеличение на средствата за образование с
приблизително 650 млн.
лв., като съществена част
от тях – около 360 млн. лв.,

са предназначени за увеличаване на заплатите на
заетите във всички нива в
образователната система.
Приблизително 74 млн.
лв. са предвидени за предучилищното образование
– детските градини, включително за привличане и
задържане на децата от
4-годишна възраст нагоре
в образователната система. Около 20 млн. лв.
са предвидени за пренастройка на системата на
образованието от присъствено обучение на обучение
в дистанционна среда.
Сфера, която става
особено значима в настоящата ситуация, това
е здравеопазването. Тук
искам да изкажа огромна
благодарност към всички в
системата на здравеопазването – като се започне от
санитарите, медицинските сестри, лекарите и се
стигне до ръководителите
на болнични заведения.
Огромна благодарност изказвам и към медиците във
Видинска област, които,
подобно на колегите си в
цялата страна, свършиха
много работа и продължават неуморно да се борят
за спасяването на човешки
животи.
Затова техният труд
трябва да бъде подобаващо оценен, което и се прави чрез парите, които се
предвиждат за здравеопазване. Бюджетът на Здравната каса за 2021 година е
рекорден – приблизително
5,3 млрд. лв. Предвидено е
увеличение на възнагражденията на работещите в
системата, като заплатите
на лекарите ще се увеличат с 600 лв., на медицинските сестро – с 360 лв., а
на санитарите – със 120
лв. Говорим за постоянна
мярка, която е различна
от допълнителните средства, които се изплащат
на медиците, работещи на
„първа линия“ в периода
на пандемия.
Основните критики на
опозицията по отношение
на сферата на здравеопазването, макар че тази година като цяло критиките
бяха доста слаби и то просто защото от опозицията
нямаха за какво да се захванат, е защо няма реформи в този сектор. Дори не
ми се иска да коментирам
това, защото във време,
когато се борим за запазването на човешки животи,
когато всяко семейство по
един или друг начин е засегнато от тази страшна
пандемия, реформите не
са приоритет – приоритет
е да укрепим системата,
така че тя да може успешно да премине през това
изпитание.
Връщайки се на въпроса за приоритетите,

категорично един от тях е
социалната сфера. Тази
година имах възможност
да участвам в единадесето 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 управлява, приходите в държавата са увеличени двойно.
Като за следващата година социалните разходи се
увеличават до рекордна
стойност – парите за догодина са с над 1,3 млрд. лв.
повече от тазгодишните
разходи в социалната сфера. Разбира се, в това перо
влизат мерките за борба
с негативните последици
от COVID-19. Общо около
1,6 млрд. лв. ще е размерът на подкрепата, която
ще получат домакинствата
през 2021 година.
Разбира се, освен физическото ни оцеляване,
важно е и духовното ни
съхраняване. Затова сега
повече от всякога културата е приоритетна сфера. В
условията на тежка икономическа 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 година, когато наследихме управлението на Станишев,
тези разходи бяха около
20 млн. лв. – тук думите са
излишни.
Важно за почти всички 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 подобряване на условията в
населените места.
Това, което споменах,
са числа, които трудно могат да бъдат опровергавани или отричани. А те са
в подкрепа на тезата ми,
че бюджет 2021 година,
както и всички бюджети на
ГЕРБ, е с ясни приоритети. Бюджет 2021 г. е антипандемичен, защото само
за мерки срещу COVID-19
във всички сфери са заделени общо около 3 млрд.
лв. Само за сравнение
ще кажа, че магистралата
Видин – Ботевград струва
под 1 млрд. лв. и нека хората да си дадат сметка
какво държавата можеше
да постигне с тези пари,
ако не трябваше да се борим с последиците на тази
страшна пандемия.
За да има здравеопазване, за да има образование, 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 отбраната и за Българската армия
за догодина е рекорден.
За пръв път в историята
на България той надмина
2 млрд. лв., като независимо от трудностите при
настоящата кризисна ситуация продължаваме да изпълняваме приоритетите
в сферата на отбраната и
сигурността. Една от целите е бюджетът за отбрана
да достигне 2% от БВП
през 2024 година, както е
съгласно договора с НАТО
и с оглед на това за догодина парите за тази сфера
са в размер на 1,69% от
БВП. Предвижда се 10%
увеличение на заплатите
на военнослужещите, каквото между другото се планира за всички държавни
служители.
Вече е договорена доставката на новите изтребители за Военновъздушните
ни сили и очаквам още в
мандата на това Правителство да бъде подписан договорът за превъоръжаване 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 нашите въоръжени сили да отговарят 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 минималната 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. Обратното, говорим за една
последователна политика
на сегашното Правителство. За четвърта поредна
година ще бъдат увеличени заплатите. Тук е важно
да се отбележи, че натрупаната инфлация за последните четири години е
около 13%, а увеличението
на заплатите, отново с натрупването, е някъде около
48% за тези четири години.
Тоест, имаме 48% увеличение на приходите и 13%
увеличение на разходите
за последните четири години – нека всеки направи

сам за себе си изводите.
За догодина разходите 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 минималната пенсия на 300 лв.
и се получава едва ли не
изравняване на тази социална пенсия, предназначена за хора, които не са натрупали 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 „Швейцарското 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 – защото едно е да говориш от
трибуната на Народното
събрание или от някое телевизионно 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 Министерски съвет бе
отпусната значителна
финансова подкрепа за
редица общини в страната, което при сегашната тежка ситуация
е особено нужно. Във
Видинска област общините получиха близо 9,2
млн. лв.
Владимир Тошев: Независимо от критиката,
която е основно от БСП,
ако попитате хората, които
живеят в община Чупрене,
община Брегово или община Бойница какво мислят
за подкрепата, която получават от Правителството,
сигурно над 90% от тях са
доволни. Защото средствата, които се предоставят
– както сега, така и в предходни периоди, са за ремонт на улици и тротоари,
за изграждане на водопровод, за подмяна на улично
осветление, за ремонт на
училища… Така че в крайна сметка хората да живеят във все по-благоустроени 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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Общинските съветници от ГЕРБ - Кула цяла година даряват средства
за възнаграждение на клисаря към храм „Св. ап. Петър и Павел”

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

началото на 2020 г., когато
на заседание на общинското ръководство на ПП
ГЕРБ в градчето Димитър
Георгиев, общински ръководител, предложил да
се помогне на настоятел-

ството на местната църква, за да е отворена всеки ден и да се поддържа
храмът и пространството
около него, да има кой да
бие камбаната и продава
свещи. Причината – недостатъчно 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
инициативата била приета и
членовете на ГЕРБ взели
решение петимата общински съветници на партията
в Общинския съвет всеки
месец да даряват опре-

делена сума и тя да бъде
предоставяна на клисаря
на храма, като възнаграждение. Така всеки месец
в продължение на цялата
2020 г. общинските съветници на ГЕРБ подпомагат
местната църква. Инициативата им ще продължи и
през следващата година,
категоричен е общинският ръководител на ГЕРБ в
Кула Димитър Георгиев.
Църквата „Св. ап. Петър и Павел” е построена
от македонски майстори
през 1858 г., които са се
установили да живеят в
Кула. От десет големи иконостасни икони в храма
три носят подписа на Дичо

Зограф – Богородица,
Христос и Архангел Михаил и дата „20 август 1863
г.”. Всички те се отличават с голямо изящество и
красота, иконата на Майка
Богородица е рисувана на

златен фон и със златен
ореол и богато орнаментирани одежди. Стенописите
са дело на Натанаил Несторов, част от иконите са
изографисани от Евгени п.
Кузманов.

Владимир Тошев, народен представител от ГЕРБ – Видин:

2020 година е знакова за Видинска област заради старта на строежа на магистралата
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и тук да продължат живота
си, така че заедно да настигаме в развитието останалата част на България и
на Европа.
Говорейки за тези постановления,
основното
обвинение е, че това е
предизборно – искам да
припомня на опозицията,
че демократичната система в България е такава,
че ние на практика всяка година имаме избори,
само тази година нямаше,
но затова пък догодина
ще има два вида избори.
По тази логика ако се съобразяваме с неоснователните критики на опозицията – слава Богу, че не
го правим, тогава трябва
да спрем да работим: да
спрем да изграждаме тротоари, да асфалтираме
улици, да ремонтираме
училища, детски градини,
читалища… Аз категорично твърдя, че подкрепата
на Правителството за общините 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? Истината 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 място в област Видин, където
да не са вложени средства
– било то европейски или
от националния бюджет,
включително с т.нар. ПМСта, или постановления на
Министерския съвет.
Предстои реализирането на една програма за Северозапада, която е разче-

тена от 2021 до 2027
година и нейната цел
е към края на този
период общините в
Северозападния регион да се изравнят
по стандарт на живот
с общините от Югоизточна
България.
И тук ще вметна, че
редом със средствата от националния
бюджет, важна роля
за реализирането на
тази програма ще играят и
средствата от европейския
– затова е радостно, че
бюджетът на ЕС за следващия програмен период
беше подписан и в него
200 млн. евро са отделени
конкретно за Северозапада.
„НИЕ“: Как видяхте
Вие 2020 година? Каква
беше тя за област Видин?
Владимир
Тошев:
Трудна година – изключително трудна. Аз съм вече
на доста години, доста
неща са минали през живота ми в личен и в обществен план, но такава трудна
година за пръв път преживявам. Дай Боже, да няма
повече такива години. За
пръв път на мен, както и на
много българи ни се наложи да живеем в почти военно положение – визирам
извънредното положение,
което беше обявено в началото на годината заради
COVID-19.
И въпреки това искам
всеки човек, който прочете
това интервю, да се замисли, да си даде сметка какво се случи в Италия, какво се случи в Съединените
американски щати и какво
се случи в България. Въпреки трудностите, свързани с наложените мерки за
ограничаване на коронавируса, 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 прилагат в държавата, това
нямаше да е възможно.
Що се отнася до Видинска област, 2020 година е
знакова. И ако заради ситуацията с COVID-19 трябва
да сложим знак минус, то
трябва да сложим един голям знак плюс заради това,
че през тази година започна изграждането на магистралата. И аз съм твърде
убеден, че най-късно до
средата на 2024 година магистралата до Ботевград
ще бъде направена – това
е едно от базовите условия за развитие на нашия
регион. Тук ще спомена и
газопровода, който също е
една предпоставка за бъдещо развитие.
„НИЕ“:
Неотдавна
партия ГЕРБ стана на
14 години. Като един от
хората, които са част
от политическата формация от самото й създаване, как бихте определили 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 Българската армия, и с това, че сега
съм част от Политическа
партия ГЕРБ, и то от създаването 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 избори 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 прогнозираха, че тя няма да устои
на времето, партията продължава да се развива.
Тази 2020 година донесе някои сътресения в
структурата на ГЕРБ във
Видинска община, породени от личностната неудовлетвореност на няколко
човека. Но факт е, че въпреки това в края на годината можем да отчетем
10% ръст по отношение на
членовете.
Хубаво е, че има опозиция, хубаво е, че има критика. Всички ние в Политическа партия ГЕРБ – като
се започне с премиера
Бойко Борисов и се мине
през всички хора, заемащи ръководни постове на
различните нива в партийната организация – сме
хора, които чуваме критиката, вслушваме се в нея,
когато е градивна, учим
се от грешките. Затова и
Политическа партия ГЕРБ

продължава да се
развива, продължава да води активен
живот и продължава да управлява
успешно страната и
се надявам така да
е и занапред.
„НИЕ“: Започнаха ли структурите на ГЕРБ
в област Видин
да се готвят за
парламентарните
избори, които най-вероятно ще се проведат
през март догодина –
задавам Ви този въпрос
в качеството Ви на областен координатор на
ГЕРБ?
Владимир Тошев: За
пореден път съм изненадан от президента Румен
Радев, който без необходимост 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 мандатът на настоящото Правителство изтича на 26 март,
а поради неговата личностна ненавист към всички,
които сме в Народното събрание, включително и към
БСП, той желае това събрание 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 структурите на ГЕРБ във Видинска област, те са стабилни – имаме структури
във всяко населено място,
както и изключително добре работещи общински
организации. През тази
есен се наложи, поради
различни обстоятелства, в
три от общините да проведем изборни събрания за
избиране на нови общински ръководства, но всичко
премина нормално и без

сътресения.
Предизборната кампания, която ни
предстои, ще бъде уникална – не само за ГЕРБ, но за
всички политически сили. В
условия на пандемия, в условия на застрашеност на
физическото оцеляване на
хората досега в България
не са провеждани избори.
Но ние сме готови – ще
работим според обстановката и в съответствие със
законите.
Считам, че всеки българин 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 гласува за този, за когото прецени. 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 президентските избори съм сигурен, че
от 22 януари 2022 година
президентът ще е друг.
„НИЕ“: Броени дни
преди Коледните и Новогодишните празници,
какво ще пожелаете на
видинските граждани?
Владимир Тошев: Искам да пожелая на всички
видинчани първо да сме
здрави, защото се видя,
че здравето се губи много
лесно и е безценно. Другото ми пожелание е да сме
мъдри. Ако сме мъдри, тогава ще бъдем и сплотени.
Така че това са трите ми
пожелания – да сме здрави, мъдри и сплотени през
2021 година! И нека посрещнем Новата година с
въодушевление и надежда
за един по-красив и по-усмихнат живот – заслужава
си да се борим за това!
Разговора води
МАРИЯ Савова
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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, щастливи 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

Подпомагат с безвъзмездни евросредства
малки и средни предприятия в граничните
области на България и Сърбия от 2021 г.

Весела Коледа и здрава
Нова 2021 година!

Настана онова време, когато с вълнение очакваме 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, пожелавайки 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 календара – Рождество Христово, и на Нова година. Празници, 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 колкото 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!

Микро,
малките
и
средни предприятия в
пограничните
общини
на България и Сърбия
ще имат достъп до безвъзмездно
европейско
финансиране по управляваната от Министерството на регионалното
развитие и благоустройство (МРРБ) съвместна
трансгранична
програма в програмния период 2021-2027 г. Общата
сума ще стане ясна след
одобряване на бюджета на програмата от ЕК,
като помощта за бизнеса
ще обхване 15 % от общия ресурс. Подкрепата
ще бъде под формата на
безвъзмездни средства,
ваучерни схеми и други
инструменти, като проектите ще се изпълняват по
опростени административни процедури. Очаква се мярката да има
изключително положителен ефект за икономическата активност и обмен
в региона и да подкрепи
създаването и запазването на работни места.
Решението е одобрено
в рамките на заседание
на съвместната работна
група за стратегическо
планиране и програмиране по Програмата за
трансгранично
сътрудничество INTERREG-IPA
между Република България и Република Сърбия
2021-2027 г., съобщиха от
МРРБ. Онлайн срещата е

била председателствана
от заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
Деница Николова и Михаило Дашич, помощник
министър в Министерството на европейската
интеграция на Република
Сърбия.
На заседанието са
били одобрени логическата рамка за изпълнение на програмата,
която включва още две
стратегически направления. Най-голям ресурс в
размер на 55% от нейния
бюджет ще бъде заделен
за инструмента за интегрирано териториално
развитие в трансграничния район в съответствие
със
стратегическите
цели на Териториалния
дневен ред на ЕС 2030.
Той ще даде възможност
за интегрирани междусекторни проекти, които
имат за цел да стимулират
икономическото
развитие в региона и да
насърчават
партньорствата между властите,
гражданското общество
и бизнеса за намиране
на решения за местните
нужди.
Другият стратегически проект предвижда
преоборудване с модерна техника и защитни
средства на структурите
на МВР и мащабна кампания за подготовка на
населението за реакция

при природни бедствия,
включително доброволчески организации, бизнеси, студенти и ученици
и други групи. Ще се разшири
съществуващото
сътрудничество
между
двете страни чрез разработване на съвместни политики, протоколи,
процедури и подходи за
предотвратяване на риска и бързо реагиране
при потенциални извънредни ситуации като пожари, наводнения и други природни бедствия и
извънредни ситуации.
Зам.-министър Николова е посочила, че натрупаният опит и готовността на двете страни
да поддържат и развиват
възможности за партньорство от двете страни на границата ще ни
помогнат да разработим
още по-добра Програма
за периода 2021 - 2027 г.,
която да донесе икономически тласък на трансграничната територия.
В рамките на заседанието на съвместния комитет за наблюдение по
Програмата за трансгранично
сътрудничество
за периода 2014-2020 г.
е станало ясно, че тя се
изпълнява успешно. Към
днешна дата е договорен 100% от бюджета от
68 млн. лв. Към бенефициентите са разплатени
почти 40 млн. лв., което
е почти 60% от него.

Георги Стоенелов, кмет на
община Ново село

Уважаеми жители на община Ружинци,
Сърдечно Ви поздравявам по случай наближаващите хубави празници! Нека да има здраве, щастие,
разбирателство и берекет във всеки дом, да продължаваме 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 удовлетворение 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 домовете 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 Христово и с вълнение броим минутите до настъпването
на Новата година. Нека тези празници бъдат изпълнени с хубави емоции, надежда за по-добро бъдеще и решимост, 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

бр.
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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 изплатила Районната каса на
изпълнителите на здравна
помощ в област Видин за
2020 година? Сравнете размера 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 калкулацията е, че тази година за 11
месеца всички видове здравна
помощ са на по-висока стойност 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 заплатили 3 371 000 лв. За специализираната здравна помощ
за 2019 година плащанията са
общо 3 848 000 лв., а за единадесетте месеца на 2020 година – 4 342 000 лв. При денталната помощ за 2019 година
изплатената сума е 2 528 000
лв., а за 2020 година за 11 месеца – 3 008 000 лв. За медикодиагностична дейност, това
са лабораториите, за 2019 година 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 единадесетте месеца на 2020 година – 9
762 000 лв. Както виждате, в
чисто финансово отношение
не само че Районната здравноосигурителна каса не е оставила изпълнителите на медицинска 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 здравноосигурителна каса, и респективно
Районната
здравноосигурителна каса реагираха своевременно и, считам, много адекватно, за да не допуснем в
тази тежка обстановка хората,
които са отговорни за справянето с пандемията да останат
ощетени и да има недостиг на
финанси. Беше направена съответната организация и бяха
осигурени средства, като още
през април се сключи допълнително споразумение към договорите – анекс, който въведе
плащанията за неблагоприятни 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 изпълнителите на здравна
помощ в условията на
пандемията извършат
и отчетат като дейност,
се заплаща напълно от
Касата. Ако заработеното е под 85% от обичайната им дейност, до
този процент Касата допълнително заплаща. В
края на годината можем
да направим анализ и
изводите са, че Районната каса е изплатила
през тази година много повече, въпреки тежките условия.
И считам, че изпълнителите
на медицинска помощ са едни
от малкото в страната, чиито
доходи не само че не са намалели, а са се повишили значително.
„НИЕ“: Освен тези плащания за извършена работа, има ли изплатени някакви допълнителни средства
за подпомагане на изпълнителите на здравна помощ,
работещи в условията на
епидемична ситуация?
Д-р Владимир Вълчев:
За лечебните заведения се въведе и един друг начин на плащане. Конкретно МБАЛ „Света
Петка“ от месец май досега има
направени искания и Районната здравноосигурителна каса
е успяла да ги защити пред
Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна
каса за допълнителни средства, които покриват направените 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 месеци 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 десет области месечно успяват
да получат такива средства,
а МБАЛ „Света Петка“ през
цялото е била сред тях. Смятам, че съвсем заслужено – от
страна на болницата са доказани тези допълнителни разходи през Районната каса и
ние успяхме да защитим пред
Надзорния съвет необходимостта от отпускането на тази
финансова помощ.
Освен това допълнителни
средства получиха и лекарите
от първичната здравна помощ.
Във Видинска област на всичките 61 лекари в първичната
здравна помощ Районната
каса изплати по 1000 лв. за
работа в неблагоприятни условия 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 здравна помощ – по 360 лв. за месеците ноември и декември.
Повиши се стойността и
на една от основните клинични пътеки. За да стане ясно
за какво става въпрос, ще се
спра по-подробно на три от
клиничните пътеки, по които видинската болница има

сключен договор за лечение
на пациенти. Това са клинична 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 бактериални заболявания с тежко
протичане. Болницата в Белоградчик 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 пневмонии – прави впечатление, че
МБАЛ „Света Петка“ е една от
малкото болници в страната,
в които над 90% от болните с
COVID бяха лекувани и отчетени по 39-а клинична пътека,
която беше значително по-евтина от 104-та – първата пътека, която цитирах, беше с цена
766 лв., а тази за лечение на
вирусни и бактериални заболявания с тежко протичане се
плащаше 1200 лв. Касата реагира адекватно и от началото
на ноември, с подписване на
допълнително споразумение,
беше повишена цената на
клинична пътека 39 и тя се изравни с тази на 104-та пътека.
Така че да няма никаква финансова потребност да се злоупотребява и пациенти, които
реално са лекувани по 39-а
клинична пътека, да се отчитат по 104-та. Но, както казах,
във видинската болница този
проблем го нямаше. Нямаше
проблем и в Белоградчик, където имат сключен договор за
лечение на пациенти по 39-а
пътека, а, както вече посочих,
нейната цена беше значително повишена.
Досега основно говорихме 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 изпълнителите на медицинска помощ,
с условието, че това може да
стане само от аптеката, от където пациентите последно са
взимали своите медикаменти.
От 16 ноември отново тази
мярка действа и гражданите
могат директно да посетят аптеката, от която последно са
получили своите лекарства,
като условието е да не са минали повече от три месеца от
последното взимане на тези
медикаменти. Протоколите за
скъпоструващо лечение, които изтичат след 16 ноември,
са служебно удължени – както 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 изпълнителите на медицинска помощ.
„НИЕ“: Много в последните месеци се говори за
състоянието на видинската болница, като се коментира и финансовото
положение на лечебното
заведение. Районната каса
има добър поглед върху
това как се случват неща-

та в МБАЛ „Света Петка“, особено във финансов план. Какъв е Вашият
коментар – толкова ли е
тревожна ситуацията?
Д-р Владимир Вълчев:
Най-добър поглед върху финансовото, а и организационното състояние на болницата
има Бордът на директорите.
Но от гледна точка на Районната каса мога да кажа, че за
разлика от болницата в Белоградчик, която има запори на
сметката и може да се каже, че
това значително утежнява финансовото й състояние, болницата във Видин няма никакви запори, което означава, че
тя обслужва всички сключени
договори. Другото, което мога
да кажа от позицията на Касата е относно средствата, които сме изплатили през годината. 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 болницата за тази година са по-големи 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 съвместната работа с ръководството на лечебното заведение смятам, че болницата във
Видин, както впрочем и болницата в Белоградчик, въпреки финансовите проблеми, се
справят в конкретната ситуация добре. И тази ми позиция
почива на факти, а не на голословни твърдения и субективни фактори.
„НИЕ“: Много хора се
притесняват, че целият
капацитет на областната
болница е ангажиран в борбата с COVID инфекцията.
Така ли е наистина?
Д-р Владимир Вълчев:
МБАЛ „Света Петка“ има договор за 235 легла – от тях към
днешна дата са заети 122 легла. От тези 122-ма хоспитализирани пациенти 36 души са
с наличие на COVID-19 и 86
души са с други заболявания.
Смятам, че това оборва твърдението, че в болницата се
лекуват само болни с COVID.
Не е вярно и твърдението, че
лечебното заведение изнемогва и няма свободни легла
– както се вижда, от 235 легла
са заети 122 или приблизително половината. Като от 81
легла, които са определени за
лечение на пациенти с коронавирус, са заети 36 – отново
по-малко от половината. Основната трудност, която стои
пред болницата в момента е
персоналът – работещите в
МБАЛ „Света Петка“ се справят, вършат своята работа, но
им е трудно.
Трябва да се има предвид,
че това са данни към 18 декември. Броят на свободните
и заетите легла постоянно се
променя, тъй като едни пациенти се изписват, други се
приемат, има и такива, изчакващи 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 такива пациенти. Общо 46 легла
МБАЛ – Белоградчик е договорирала 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 намаляват. 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“. Каква обаче като цяло е ситуацията по отношение на
постъпилите в РЗОК – Видин през годината оплаквания от пациенти?
Д-р Владимир Вълчев:
До момента общо за годината 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 периода на пандемията – периодът
от 13 март докато се утвърди
това положение за посещаване директно на аптека с рецептурната книжка, без да е
необходимо да се презаверява протокол и да се получава
нова рецепта. Тогава имаше
доста сигнали. В началото в
аптеките имаше и технически
затруднения, докато софтуерно се утвърдят нещата. Сега
нямаме подобни постъпили
сигнали. Надяваме се, че това
означава, че и фармацевтите
имат много по-малко технически затруднения, а и хората са
по-съобразителни.
Иначе тези 14 жалби, които сме получили, са срещу
различни изпълнители на медицинска помощ. Има срещу
лични лекари, срещу зъболекари, имаме жалба срещу
медицински център, както и
срещу областната болница.
По седем от четиринадесетте
жалби е извършена проверка
– това са случаи, в които жалбата се е отнасяла до компетенциите 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 болнични и срещани затруднения
за получаването на такива.
Поставяше се и въпросът за
колко дни има право личният
лекар да издаде болничен, изписвайки код за COVID. Това
са въпроси, които са от компетенцията 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 много по-рядко срещан, защото в
тази ситуация хората изпитваха може би притеснение,
особено през първите месеци
на годината, да посещават с
по-голям интензитет лекарите

специалисти и най-вече медицинските центрове, които се
посещават от повече хора. И
може би това даде възможност направленията да бъдат
разпределяни по начин, че да
са достатъчни, за да задоволят потребностите.
Жалби има и за неправомерен избор на лекар – това
са случаи, когато завърнали се
от чужбина граждани искат да
сменят личния си лекар веднага. Напомням, че това може
да се случи само в регламентираните периоди – месец декември 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 процедура през Здравната каса.
От проверените жалби
само две са доказано основателни. Едната се отнася за
стоматологична дейност - оспорва се какво точно е извършено и съответно заплатено
за жалбоподателя. Втората
основателна жалба е срещу
медицински център – здравноосигуреният пациент е заплатил за дейности, които се
заплащат напълно от НЗОК.
Това е установено изцяло със
съдействието на жалбоподателя, 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 отказ за прием на пациенти, за
каквито случаи медиите съобщават в други райони.
„НИЕ“: Как работи РЗОК
– Видин при настоящата
епидемична ситуация?
Д-р Владимир Вълчев:
От началото на извънредното положение всички видински граждани, завръщащи се
от чужбина – включително и
прибиращите се от най-засегнатите страни като Италия, Испания и Германия,
са минали през Районната
здравноосигурителна
каса.
През цялото това време служителите на Касата са работели 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 колегите. За мен беше важно да
направим такава организация
и да се вземат необходимите
мерки, така че от една страна
да защитим хората, които посещават Касата, а от друга –
да предпазим служителите и
те да продължи да изпълнява
своите задължения.
Надявам се догодина
пандемията да бъде ликвидирана, 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 весели празници на видинчани.
Нека Новата 2021-ва година
бъде по-здрава и щастлива за
всички.
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Община Видин с мерки за третиране Приключи ремонтът на Спортна
на излезлите от употреба гуми
зала „Фестивална“ във Видин
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 допустимо транспортирането на този вид отпадък
в Регионалното депо.
Сега този проблем вече
е решен благодарение
на сключен на 10 декември договор, по силата
на който Общината има
възможност да предава
безвъзмездно излезлите
от употреба гуми на завода край село Сланотрън,
разполагащ с всички необходими разрешителни
за тази цел. По този начин
се избягва и налагането

на санкции от страна на
Регионалната инспекция
по околната среда и водите – Монтана.
Община Видин предвижда освен това да
бъдат обособени временни площадки, където
гражданите да могат да
оставят
непотребните
гуми, което ще е напълно безплатно. Така ще
се прекрати практиката
те да бъдат изхвърляни
на
нерегламентирани
места или пък изгаряни.
Уточняват се терени за
обособяване на такива площадки, за което в
най-скоро време видинските граждани ще бъдат
уведомени.

ни 670 индивидуални
места
за
зрители. Ремонтирана
е и една от
съблек алните с прилежащите
към нея санитарни по-

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

мещения. В залата
е монтирано ново
енергоспестяващо
LED осветление, а
направените анализи показват, че
от реализираната
по този начин икономия от ел. енергия инвестираните
средства ще се
възвърнат до две
години, уточниха от
общинската администрация.
Ре н о в и р а н ет о
на Спортна зала
„Фестивална“
ще
продължи, като на
следващ етап се
планира циклене и
лакиране на игрището, подмяна на
ламперии и щори, както
и ремонт на съблекални,
посочиха от Общината.
Подчертаха, че целта е
съоръжението да придобие модерен вид, като
се подобрят условията
за провеждане на тренировки, спортни и други
събития.

за 2020 година.
Те включват подмяна на старите
дървени
пейки
със седалки, отговарящи на изискванията за такъв
вид съоръжение,
като са обособе-

ружинци

Амбициозна строителна програма ще изпълнява Община Ружинци през 2021 г.
Мащабни строителни
дейности предстоят в община Ружинци през 2021
година. Асфалтиране, изграждане на водопровод,
ремонти на сгради – това
са част от задачите, които стоят за изпълнение
пред кмета Александър
Александров и екипа му.
Припомняме, че в
началото на декември с
Постановление на Министерски съвет Община
Ружинци получи 1,4 млн.
лв. целева субсидия.
Една част от средствата
са за ремонт на Народно
читалище „Христо Ботев – 1926“ в село Дреновец и прилежащата
инфраструктура – тоест,
площадът пред сграда-

та. „Ще бъде извършено
саниране на сградата,
ще се предприемат необходимите дейности за
спиране на течовете от
покрива, ще се смени дограмата“, обясни кметът
Александров. Той припомни, че през последните няколко години,
включително и през настоящата, от общинския
бюджет бяха заделяни
средства за ремонти на
помещенията, като съвсем скоро приключи ремонтът в частта, която се
ползва от Клуба на пенсионера. С отпуснатите
от държавата 500 000 лв.
сградата ще бъде основно ремонтирана и отвън.
Останалите 900 000

лв. от целевата субсидия
от държавата са предназначени за ремонт на улици в населените места
на общината. „Разчетите
показват, че в рамките
на това финансиране
ще успеем да асфалтираме около 9 км улична
мрежа. Ще се опитаме
на първо място да оправим главните улици в селата. Ще се опитаме да
асфалтираме подходите
към селата Бело поле и
Дражинци, плюс главната улица“, посочи ружинският кмет.
Александров припомни, че догодина предстои
асфалтиране на 3-километра улици с финансиране от Програмата

за развитие на селските
райони – в момента се
изчаква подписване на
анекс с Държавен фонд
„Земеделие“ за точната
сума, с която фирматаизпълнител е спечелила
обществената поръчка.
Същото е и по отношение на проекта за изграждане на водопровод в селата Бело поле
и Ружинци. „През 2021
година смятам, че едновременно ще стартираме
всичко това. Основните
ремонти на улици, със
средствата от сегашното постановление, ще
ги оставим за малко покъсно през годината. Но
така или иначе още през
2021 година ще съм пре-

изпълнил ангажимента в
програмата ми за управление, където е записано, че ще асфалтираме
6 км улици през четиригодишния мандат, а ние

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

бр.
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Компютри и лаптопи зарадваха предколедно близо 300 деца във Видинско

„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 допълниха: „Ето заради това грейнало лице всичко
си заслужава! Бъдете здрави и продължавайте да
вярвате в доброто, защото то съществува!“
Близо 300 деца в област
Видин тази година получиха подранил коледен подарък – лаптоп или компютър,
с който да могат активно да

пютрите и лаптопите. „Много хора откликват и се опитват по всякакъв начин да са
полезни. Защото от едната
страна на кампанията са

и на населени места, директори на училища, които
също са много активни и
поемат ангажимент за осигуряване на останалите необходими неща, например
осигуряване на достъп до
интернет, инсталиране на
камери и т.н. Всеки се опитва по някакъв начин да е
полезен“, обясни Славена
Петрова.
Тя припомни, че реално
кампанията започна в началото на годината, когато
също дарени компютри,
таблети, лаптопи достигнаха до десетки ученици
във Видинско. В рамките на
сегашния втори етап близо
300 деца от всички общини
на територията на Видинска област са получили устройство. Славена Петрова
призна, че не са си и мечтали нещата да се развият до
такъв мащаб и благодари
на „Фабрика за идеи“, както
и на всички дарители – както на фирмите, така и на
всеки човек, предоставил
устройство или пък компютърна периферия.
Благодарение на кампанията 50 възпитаници на
Средно училище „Никола
Йонков Вапцаров“ – село
Дреновец ще разполагат с
устройства за провеждане
на обучение в дистанционна среда. Директорката
на училището Бойка Александрова сподели, че това

носител и учениците 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 ангажимента за преинсталиране на
устройствата
„Радостни сме да споделим с вас приятели, че получихме
и веднага щом
три
броя лаптопи, които ще предоставим на нуждаещите
стане готов даден лаптоп или се деца за да могат да осъществяват онлайн обучението
компютър
той си. Благодарим на всички които работеха по проекта и ни
се
предоставя поканиха да участваме в тази инициатива и преди Коледа
на новия си соб- да зарадваме децата. Да им е честита придобивката и с раственик, като или дост да ги ползват и стопанисват“, написаха във „Фейсбук
служител на учи- от НЧ „Просвета-1927“ с. Косово
лището го носи
А за останалите – училище- с председателя на Читалидо дома на ученика, или
то ще продължи да следи щето и с кмета на Буковец
родителите идват и го взиза всяка възможност, за да и определихме осем деца
мат. „На тези, които даваме
снабди и тях с компютър, – по-голямата част от тях
устройства, на някои сме
лаптоп или таблет.
са в първи клас, тъй като
дали и рутери за свързваОсем деца от село Бу- преценихме, че именно за
не с интернет, в други слуковец също получиха под- тях е най-важно да могат
чаи пък родителите поемат
ранил коледен подарък. пълноценно да се вклютаксата за свързване с инВероника Атанасова, се- чат в онлайн обучението“,
тернет. Но така или иначе
кретар на Народно читали- обясни Вероника.
всички, които са получили
ще „Просвета 1925“, разкаДопълни, че получените
устройства, са с осигурена
за, че когато от Видински компютри вече са при деинтернет връзка“, посочи
фонд „Читалища“ се обър- цата, които са се зарадваБойка Александрова.
нали към нея за информа- ли много. „Дори ме питаха
Директорката обясни, че
ция колко деца от населе- дали след края на онлайн
благодарение на кампанияното място се нуждаят от обучението трябва да ги
та вече по-голяма част от
устройство за онлайн обу- връщат и бяха още по-ра-

Усмивки и пожелания за весели празници изпратиха от Орешец, където също няколко малчугани получиха устройства, с които ще участват в обучението в дистанционна среда
се включат в дистанционното обучение. Това стана
в рамките на кампанията
„Дарете устройство“ на
Сдружение „Фабрика за
идеи“ в партньорство с Видински фонд „Читалища“.
Най-ценното в тази кампания е, че успя да обедини
толкова много хора за една
кауза, сподели председателят на Видински фонд „Читалища“ Славена Петрова.
Огромна част от устройствата са дарени от голяма
компания за производство
на газирани напитки; от
Технологично
общество
България са проверили изправността на предоставената техника; а куриерска
фирма безплатно осигури
транспортирането на ком-

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

много ще улесни учебния
процес. „По този начин ще
ни отпадне необходимостта от разнасянето на учебни материали на хартиен

възпитаниците на училището в Дреновец разполагат с
технически възможности,
за да се включат в обучението в дистанционна среда.

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

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

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

училищен живот

“Уважаеми стипендианти на „Американска
фондация за България –
клон България“,
Вие сте избрани да
получите парична награда за вашите усилия,

труд и умения, които
надхвърлят изискванията на задължителните
образователни стандарти. Всеки от вас заслужава 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 Радичков“ - Видин не спира
да мечтае, да се труди
упорито и да превзема
един след друг върховете на знанието.
Високите постижения,
които това момиче има,
се дължат на упорития й
труд, но и на любовта и
към френския език, защото тя отрано е осъзнала,
че само английски в съвременния свят не я прави конкурентноспособна,
че колкото повече езици
владееш, толкова повече
светове се откриват пред
теб, толкова повече възможности за реализация
имаш.
Само няколко дена делят това момиче, Радина
Андреева, от предишното и постижение – второ
място в Националното
многоезично състезание,
където за поредна година представи блестящо
гимназията и града.

А ето и с какво спечели комисията, която разглежда кандидатурите на
желещите за стипендия
тази година.
Радина Андреева е
един от активните участници в многобройните
изяви и проекти, по които работи училището.
През изминалата и настоящата година тя е
участвала в многобройни състезания и олимпиади – национален кръг
на Националната олимпиада по френски език,
състезанието по превод
от френски и английски
на ВТУ „Св. Св Кирил и
Методий“, Трансформации 2020, където печели
поощрителна награда по
френски език, националния кръг на състезанието
по английски Longman,
втори кръг на състезанието по английски Hippo
и др.Тя е и част от екипа, който участва в Défi
lecture LV2 - „Предизвикателството да четеш“ –
състезание по четене на
художествена литература на френски език, организирано от Френския

монтана

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

Най-добрите спортисти
на Монтана бяха обявени
на 18 декември от кмета
Златко Живков. Той връчи
лично грамотите на спортист №1 и на първенците
в категориите „Най-перспективен млад играч на
Монтана за 2020" и „Приложно-техническите спортове".
Спортист № 1 на Монтана за 2020 година е
Димана Макариева. Тя е
състезател на баскетболен клуб „Монтана 2003"
- жени, капитан на отбора,
национален състезател и
капитан на националния
отбор с треньор Стефан
Михайлов.
В
категория
„Найперспективен млад играч

на Монтана за 2020" за
спортист № 1 бе отличен
13-годишният
състезател по борба Томас
Димитров. Момчето
е бронзов медалист
от държавен личноотборен шампионат
в категория до 59 кг.
Негов треньор в спортен клуб „Слава" е
Красимир Петров.
Ани Стаменова е
спортист №1 на Монтана за 2020 г. в категория „Приложно-техническите спортове".
Тя е състезател на
аероклуб – Монтана,
дисциплина
„целно
кацане" и национален състезател. През
годината е постигна-

ла първо място на
55-то Открито държавно първенство в
дисциплината си и
на 6 място на Световна купа в Белуно,
Италия. Треньор на
Стаменова е Стефан
Стефанов.
Останалите спортисти, класирани в
десетката на Монтана за постижения през годината
са:Ваньо
Лилянов
Евдокимов – състезател на Спортен клуб
„Атлет", юноши под
18 г. и под 20 г.; Виктория Бойкова Стойчева – състезател на
БК „Монтана 2003"
жени, национален състезател; Дебора Йорданова
Георгиева - състезател на

СКБС "Слава- 83", национален състезател; Димитър Димитров - състезател
на Боксов клуб „Спарта",
младежи супер тежка категория /+ 91 кг./; Искрен
Цветков - състезател по
Жиу Житцу на СК „Бойни
спортове – Монтана", юноши, национален състезател; Радослав Попов –
състезател на Волейболен
клуб – „Монтана-волей",
мъже; Стефан Христов
Григоров - състезател на
СК "Слава" – борба, мъже,
кат. 55 кг, национален състезател; Тони Георгиев
Тасев - представителен
отбор - мъже - футбол,
нападател, голмайстор на
отбора, Христина Иванова
Иванова – състезател на
БК „Монтана 2003" жени,
национален състезател.

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 литературен 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 Йордан Радичков, патрона
на училището.
Многостранните
и
разнообразни интереси
подтикват Радина да се
включва и изявява и в
други сфери: ученически
театрален клуб, музикалната формация на училището, клуб Интеракт.
Личните качества на
Радина - страст и упоритост в това, което върши,
висока
работоспособност, целеустеменост и
стремеж към самоусъвършенстване и позволяват да работи успешно
и да постига целите си.
От 2004 година „Аме-

риканска фондация за
България“ дава стипендии на български ученици
за техните изключителни
постижения в обучението, в извънкласните дейности и отличен успех.
Вече няколко хиляди
млади българи са били
част от тази програма –
медалисти от международни олимпиади по природни науки, носители на
награди от международни музикални конкурси,
национални първенци по
изкуства, литература и
чужди езици.
Какво предстои на
Радина? Отново упорит
труд и залягане над книгите, много нови състезания и конкурси, в които
да участва и, разбира се,
да победи, но и планове, с които да реализира
последната крачка към
успеха – избор на бъдещата си професия.
Гордеем се с теб и ти
желаем нови успехи и
покорени предизвикателства. Успех Радина!
ГПЧЕ

Монтана награди
талантливите си деца

Кметът на Монтана
Златко Живков връчи осем стипендии на
деца с изявени дарби
във втората сесия за
годината. За четирима
от избраните, които са
с еднократна финансова помощ, събитието
се състоя пред журналисти. Двама от тях са
от Природо-математическата гимназия - малкият математик Деян
Георгиев от VІ клас и
състезателят по бойни
изкуства Димитър Димитров от ХІІ клас. Стипендианти са и младият
предприемач Цветомир
Стефанов - ХІІ клас от
Финансово стопанската
гимназия, и талантливият художник Никола

Славов - Х клас от Езиковата гимназия.
Четирима
ученици ще получат и втори
траншове от определените им стипендии през
годината. Специалната
стипендия на Община
Монтана е за Магдалена Александрова в
област „Култура и изкуство". В същата област
годишна
стипендия
има Томас Симеонов.
Другите две годишни
стипендии са за Алекс
Анчов в област „Спорт"
и Дейвид Каменов в област „Наука и техника".
За стимулиране на
деца с изявени дарби
Община Монтана е отделила през тази година 19 520 лева.
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О Б Я В Л Е Н И Е
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 подчинен 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 финансова дейност в детското заведение. Директорът
представлява институцията пред органи, организации, 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 международни спогодби;
• продължително пребиваващи в страната чужди
граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието;
• дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.
•
Да имат завършено висше образование на
образователната квалификационна степен "Магистър" с професионална квалификация "детски учител"
и /или придобита допълнителна професионална квалификация: детски учител и да отговаря на професионално направление от област на висшето образование: 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 преподавателска 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, директорите 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, определени с Наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувана с министъра на образованието и науката;
8. Да нямат наложено дисциплинарно наказание
по чл.188 т.2 и т.3 от КТ, освен ако наказанието е заличено, 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 отменено 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 визията 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 образец/ и актуална снимка;
3. Документи за завършена степен и специалност
на висшето образование, професионална квалификация, правоспособност, документи за компютърна
грамотност /копия/;
4. Трудова и/или служебна книжка, осигурителна
книжка или друг документ, удостоверяващ осигурителен стаж и учителски трудов стаж /копие/;
5. Свидетелство за съдимост в срок на валидност;
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 лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от
правото да заема определената длъжност, че няма
наложено дисциплинарно наказание „уволнение”, освен 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 трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени
страници от тях и да са оформени до датата на подаване 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 кандидата, точен адрес, телефон за връзка и адрес на електронна поща, с надпис „За участие в конкурс за заемане на длъжността “Директор“ на ДГ “Синчец“ гр.
Видин с филиал „Вида“ гр. Видин“. Документите се
подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник 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 публикуване на обявата за конкурса в местния печат и на
електронната страница на Общината: http//vidin.bg.,
секция „Работа“.
ПРИЛОЖЕНИЯ: Образец на длъжностна характеристика за длъжността „Директор на детска градина“,
писмено заявление за кандидатстване, автобиография, декларация, достъпни на електронната страница 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

OБЩИНА ВИДИН

Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/609 416;
факс: 094/ 601 132; e-mail: kmet@vidin.bg web
site: www.vidin.bg
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 развитие 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 контрол 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-квалификационна степен „магистър”
Професионално направление - история и археология,
социология, антропология и науки за културата.
Професионален опит: 5 години в съответното професионално направление;
Да притежава организационни умения, умения за работа 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 упражнява 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 подбор на оптималното от тях;
-да има комуникативна компетентност и умение за работа 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 културното 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 първоначално 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 първата в 7 екземпляра в запечатани в отделни пликове с посочени 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, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата
за постигането им;
- мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, 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 гражданите”, гише „Деловодство“ в едномесечен срок от публикуване 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

Обяви
ПРОДАВА
ИМОТИ
Продавам етаж от
къща 100 кв. м, дворно
място 160 кв. м, със самостоятелен вход, в идеален
център, в близост до Черквата и МОЛ-а, цена 69 000
лв.; тел.: 0898 633 302
Продавам
двустаен
тухлен апартамент, 65 кв.
м и тристаен тухлен апартамент, 90 кв. м, ет. 2 в ж.к.
„Александър Стамболийски“; тел.: 0887 381 855
Продавам тухлен апартамент 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 парцели в Западна и Южна
промишлена зона; тел.:
0888 622 789
Продавам масивна едноетажна къща, с жилищна площ около 75 кв. м, на-

ходяща се в централната
част на гр. Видин, с дворно
място 375 кв. м; тел.: 0877
151 848, 0876 808 296
Продавам дворно място 480 кв. м в кв. „Акджамия“, на главна улица, с
проект за строеж на къща,
цена 22 000 лв.; тел.: 0898
633 302
Продавам двустайни
тухлени апартаменти в
идеален център – 60 кв. м,
ет. 4 и 80 кв. м, ет. 2; тел.:
0887 381 855
П р од а ва м / З а м е н я м
парцел, 521 кв. м, ж.к.
“Крум Бъчваров”, без посредник; тел.: 0876 099
585
Продавам изгодно голяма тухлена гарсониера
в ж.к. “Химик”, 50 кв. м;
тел.: 0888 259 935
Продавам дворно място 1200 кв. м, със стара
къща и кладенец, в гр. Дунавци; 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. „Панония“, ет. 4, ремонтирана и
обзаведена и до къщата
с куклите,, ет. 7, в добър
вид; тел.: 0887 381 855
Продавам къща и кухня на 6 км от Видин, санирани, с 2 дка, оградени с
високи 1,80 м стени, цена

Съобщение

Община Видин уведомява всички заинтересовани 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 подпомагане на най-нуждаещите се лица
Подпомагане с топъл обяд се предоставя на:
- Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност:
- хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната;
- хора, които поради възрастта си или налични
увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно 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 жизнени потребности.
Кандидат-потребителите за социалната услуга
подават комплект документи в НСУЗД, ул. „Княз
Борис I” № 1 – за гр. Видин, за населените места в община Видин – в Кметствата.
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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 място в село Покрайна, 900
кв. м; тел.: 0893 269 304

0899 484 805
РАЗНИ ПРОДАЖБИ
Продавам котел на
дърва и въглища „Виадрус“
U22; тел.: 0886 635 238
Продавам дърводелски машини – банциг, абрихт, дърводелски инвентар; тел.: 0882 096 555
П р од а ва м / З а м е н я м
немска перална машина,
цена 520 лв.; тел.: 0886
109 417
Продавам банциг и
борапарат; тел.: 0884 850
159

Купувам промишлен/
търговски или друг вид
имот в град Видин, със
сграда и двор, за предпочитане 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 апартамент срещу Гимназията
в гр. Видин; тел.: 0894 884
259
Давам под наем офиси и магазини във Видин;
тел.: 0888 622 789
Давам под наем халета; тел.: 0888 677 866
ТЪРСИ ПОД НАЕМ
Търся самостоятелна
къща под наем, гарсониера или двустаен; тел.:

Осигурен транспорт до Салаш.
Тел.: 0894 374 096 – Огнян Димитров, директор

мор; тел.: 0883 493 209,
0896 010 382
АВТОМОБИЛИ,
ЧАСТИ
Продавам “Опел Комбо”, 1.7, дизел, 2005 година, цена 1300 евро; тел.:
0899 667 133
СЕЛСКОСТОП.
ТЕХНИКА

РАЗНИ КУПУВА
Изкупувам
народни
носии, всякакви; тел.: 0878
241 027

КУПУВА ИМОТИ

Дом за пълнолетни лица с деменция
с.Салаш, община Белоградчик търси:
медицинска сестра
Заплата 800 лева

РАБОТА
Търся работа – почасово гледане на възрастни
хора и деца през деня и
през нощта; тел.: 0894 297
106
Търся продавач на
вестници; тел.: 0879 168
048

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

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

УСЛУГИ
Шпакловане, боядисване, гипскартон, монтаж
на ламиниран паркет; тел.:
0988 700 968
Ремонт и продажба на
хладилници и фризери;
тел.: 0878 236 392, Пепи
Строително-ремонтни дейности, боядисване,
преградни стени, фаянс,
ламинат, ВиК инсталации;
тел.: 0898 674 203, 0889
128 424, 0896 332 063
Шпакловка, боядисване, преградни стени от
гипскартон, окачени тавани, теракот, фаянс, мра-

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

Общински драматичен театър - Видин
Дарителска кампания
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Честито Рождество Христово!

Здрава и успешна Нова 2021 година!
В навечерието на предстоящите празнични дни пожелавам на всички служители 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!

Уважаеми служители, партньори и съграждани,

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 Коледната 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 бъдеще. Нека през новата 2021
година делата ни да бъдат
ползотворни!

Пламен Каменов, управител

Красимир Кирилов,
директор ВТПП

Ръководството на
„Дунав мост Видин –
Калафат“
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 оптимизъм и надежда обръщаме поглед
към идващата Нова 2021 година,
с очакването тя да бъде по-щедра и по-усмихната за всички нас,
да бъде успешна и щастлива.

В навечерието на един от най-светлите празници – Рождество 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

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

Скъпи служители, уважаеми селскостопански производители 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“

Услуги със строителна техника
Автокранове, фадроми, багери,
автомобилен превоз, валяк, автовишка
тел.: 0888 203 874, ул. „Цар Иван Асен II“

Уважаеми съграждани,
Скъпи служители,
Само дни вече ни делят от Новата година, броени часове остават до Коледната свята нощ – настана време за радост, време за семейството и за хората, които обичаме и уважаваме.

По случай Коледа и Нова
година пожелавам на всички вяра, че чудесата се
случват, надежда, че ни
очакват по-добри дни, любов към ближния, която да
ръководи делата ни! Нека
животът на всеки да е
изпълнен със здраве, щастие, късмет и сполука!
Николай Цветков, управител

