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На ДЛШ по самбо:

Силно участие на 
СК „Борба, самбо джудо” -

23 медала - 10 златни, 3 сребърни и 10 бронзови 
завоюваха видинските състезатели

26 медала за 
СК „Бъдин” – самбо и джудо

От Видин стартира Националната 
кампания „България срещу диабета”

на 26.11.2020 г. се навършват
дванадеСеТ години

от смъртта на непрежалимия ни съпруг, 
баща, брат и сродник

Приключиха ремонтите 
на две читалища 

в Ружинска община

Росица Илиева-Димитрова, директор 
на СУ „П. Р. Славейков“ - Видин: 

Работим с оптимизъм и 
нагласа за по-доброто утре!

Д-р Иво Илиев: 

За да не стане проблемът с 
COVID-19 трагичен, трябва да 

сме особено отговорни 

Предстои да се създаде 
Общинско предприятие 

„Чистота, озеленяване и благоустройство“ 

емил
ангелов

Савов
 56 г.

поклон пред светлата му памет!

Царство му небесно!

от семейството

От Видин стартира 
Националната кампания 
„България срещу диабе-
та”. Началото и бе дадено 
на 14 ноември - Световния 
ден за борба с диабета, с  
организирането на кампа-
ния за безплатното тест-
ване в града. Организиран 
бе специален диабетен 
патрул, който работи в 
издигната шатра на цен-
тралния площад "Бдници". 
Безплатно измерване на 
кръвната захар можеше да 
направи всеки.

„Лайънс клуб - Видин е 
българска благотворител-
на дарителска организа-

„НИЕ“: Г-жо Дими-
трова, малко по-осо-
бен беше тазгодишни-
ят патронен празник 
на СУ „П. Р. Славейков“, 
който отбелязахте 

преди дни. 
росица илиева-ди-

митрова: Така е. По-осо-
бен празник беше – с по-

Бъдете отговорни! 
Този призив отправи към 
видинските граждани спе-
циалистът по белодробни 
болести д-р Иво Илиев. 
Той направи това чрез 

пост във „Фейсбук“, в кой-
то показа медиците от 
един от екипите на Центъ-
ра за спешна медицинска 

Във Видин предстои 
да се създаде Общинско 
предприятие „Чистота, 
озеленяване и благоу-
стройство“. На 19 ноем-
ври се проведе общест-
вено обсъждане, на което 
бе представен проектът 
на правилник за органи-
зацията и управлението 
на специализираната 
структура. Тя ще бъде 

изградена в изпълнение 
на поет от кмета на об-
щина Видин д-р Цветан 
Ценков ангажимент в уп-
равленската му програма 
за мандат 2019 – 2023 г. 
Основната цел е пости-
гането на по-добра опе-
ративност, ефективност 
и икономичност при из-

През последните го-
дини един от приорите-
тите за ръководството 
на Община Ружинци е 
подобряването на ус-
ловията в читалищата. 
Ежегодно в общинския 
бюджет се заделят 
средства за ремонти на 

сградния фонд на тези 
важни културни сре-
дища. Тази година не 
прави изключение. През 
миналата седмица кме-
тът на Ружинци Алек-
сандър Александров 
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вършването на дейностите 
по чистота, озеленяване и 
благоустройство на тери-
торията на общината.

„Предлаганите проме-
ни изискват широко об-
ществено обсъждане, така 
че да се вземат предвид 
препоръките и мнението 
на гражданите, бизнеса и 
неправителствените орга-
низации“, каза заместник-
кметът по устройство на 
територията и развитие на 
инфраструктурата Свето-
слав Скорчев в началото 
на дискусията. Тя се прове-
де в залата на Общинския 
съвет и на нея присъства-
ха също и заместник-кме-
тът Борислава Борисова, 
председателят на ОбС Ге-
нади Велков, секретарят 
на Общината Валери Ди-
митров и др.

Скорчев подчерта, че 
приоритет на новото пред-
приятие ще е 

подобряването на 
системата на сметосъ-

бирането и сметоизвоз-
ването 

в община Видин. „Нови 
елементи са машинното 
почистване и миенето на 
улиците с мотометачки, 
както и подобряването на 
зимното почистване и под-
държане на уличната мре-
жа чрез машинна обра-
ботка на уличните платна 
с противообледенителни 
препарати“, обясни той.

Заместник-кметът по-
сочи, че 

по отношение на озе-
леняването дългосроч-
ната цел е промяна на 
цялостния облик на гра-
да, 

включително чрез из-
граждане на системи за 
напояване на зелените 
площи в Крайдунавски 
парк и парк „Владикина 
бахча“, както и в централ-
ната градска част. Пред-
приятието ще разполага с 
оператори за техниката за 
косене и кастрене, както и 
със служители, отговаря-
щи за озеленяването на 

парковете и кварталите 
на Видин и Дунавци, като 
ще има и работници, кои-
то по график ще се грижат 
за растителността в оста-
налите населени места. 
Новата структура ще из-
пълнява и дейностите, ко-
ито досега се извършваха 
от строителната група към 
Общината, уточни замест-
ник-кметът. 

Чрез създаването на 
общинското предприятие 
ще се подобри изпъл-
нението на едни от най-
важните задължения на 
местната власт – смето-
събирането и сметоизвоз-
ването, уличното метене 
и миене, озеленяването, 
както и зимното снегопо-
чистване и поддържането 
на уличната и общинската 
пътна мрежа, заяви Скор-
чев. И подчерта, че Общи-
на Видин ще има и 

по-голям контрол 
върху качеството на из-
вършваните дейности, 

които ще бъдат органи-
зирани много по-ефектив-

но и икономично, откол-
кото ако са поверени на 
външни изпълнители. 

„От началото на го-
дината Общината сама 
извършва дейностите по 
озеленяване и аз се рад-
вам, че това струва с около 
600 000 лв. по-малко. Пре-
ди договорът с фирмата 
беше за около 730 000 лв. 
годишно, а сега разходите 
са около 100 000 лв. за ра-
ботни заплати и около 30 
000 лв. за консумативи“, 
отбеляза председателят 
на ОбС Генади Велков. 
Той прогнозира, че 

и к о н о м и ч е с к и я т 
ефект от създаването на 
новото общинско пред-
приятие ще е икономия 
около 1 500 000 лв. 

общо от чистотата и 
озеленяването. 

Проектът на правил-
ник е публикуван на ин-
тернет страницата на 
Община Видин в раздел 
Общински съвет /Проекти 
на нормативни актове. До 
30.11.2020 г. е срокът, в 

Официално откриване на 
ледената пързалка във Видин

Преносими компютри за деца и младежи от 
социални центрове във Видин по проект

Хиляди красиви цветя ще украсят Видин през пролетта

Предстои да се създаде Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“ 

Официално откри-
ване на ледената пър-
залка във Видин ще се 
проведе на 23 ноември, 
от 12:00 часа на площад 
„Бдинци“, пред Стамбол 
капия. Специални учас-
тници в празника ще 
бъдат представители 
на Спортен клуб „Леде-
ни искри“, които ще из-
пълнят кратка програма 
върху леда. 

Съоръжението се 
стопанисва от Община 
Видин. Пързалката е с 
естествен лед и има мак-
симален капацитет от 60 
души. Ще работи всеки 
ден от 12:00 ч. до 21:00 
ч., по утвърден график 
с половинчасови сесии. 
Тя ще радва граждани-
те и гостите на града до 
края на месец февруари 
следващата година.

Община Видин запо-
чна усилена кампания за 
засаждане на пролетните 
цветя в градините и зеле-
ните площи на града. Те са 
общо над 11 000 броя – 7 
000 теменужки, повече от 
3 790 парички и 115 мини 

рози, многогодишни храсти 
– над 180, в това число ло-
ницера, берберис и лигус-
трум. Лалетата са 3 580, от 
21 вида.

Засаждането на новите 
цветя и храсти не наруша-
ва декоративната расти-

телност в площите на за-
вършения проект „Основна 
реконструкция на централ-
ната пешеходна зона“ и е в 
съответствие с изисквания-
та за озеленяване, посочи-
ха от Общината. 

Вече са засадени пло-
щите на площад „Бдинци“, 
до фонтана „Глухарчето“, в 
началото на Крайдунавския 
парк - пред хотел „Бонония“, 
до фигурите на лисичките, 
откъм хотел „Анна-Кристи-
на“, в парк „Рова“, до НАП.  
Засадени се и цветя в по-
сока от детската площадка 
при Телеграф капия към 
паметника на Свободата. 
Изненада за гражданите и 
гостите на града ще бъде 
алиумът (див лук, 250 бр.), 

който ще краси простран-
ството при фонтана до пар-
кинга на Община Видин.

На ул. „Княз Алексан-
дър Батенберг“, при влиза-
не в града преди кръговото 
кръстовище, е планирано 
напълно обновяване на 
зелената площ. Предстои 
да се засадят храстовид-
ни растения и цветя: мини 
рози, теменужки и лалета. 
Ще бъдат зацветени и трев-
ните площи до Стамбол 
капия, в близост до Драма-
тичния театър, пред музей 
„Конака“, както и полукръ-
говете около водната площ 
пред Съда. Пространствата 
там ще красят 1050 лалета, 
които са дарение на Общи-
ната.

който гражданите могат да 
дават предложения и мне-
ния, след което ще бъде 
внесен за разглеждане от 
Общинския съвет.

На общественото об-
съждане беше предста-
вена информация и за 
предложените промени в 
Наредбата за определя-
нето и администрирането 
на местните такси и цени 
на услуги на територията 
на община Видин по от-
ношение на такса „Битови 
отпадъци“. Те се налагат с 
оглед необходимостта от 
синхронизиране с норми-
те на Закона за местните 
данъци и такси, каза за-
местник-кметът Скорчев. 
Той обясни, че една от тях 
е свързана с начина на из-
числяване – 

предвижда се раз-

мерът на такса „Бито-
ви отпадъци“ за всяко 
задължено лице да се 
определя за календарна 
година, при спазване на 
принципа „замърсите-
лят плаща“, тоест в за-
висимост от количество-
то генерирани битови 
отпадъци. 

Проектът за изменение 
и допълнение на Наредба-
та на ОбС – Видин за опре-
деляне и администриране 
на местните такси и цени 
на услуги е бил публику-
ван на интернет страни-
цата на Община Видин за 
обществено обсъждане, 
като срокът за получаване 
на мнения и предложения 
вече е изтекъл. Предстои 
внасянето му за обсъжда-
не и гласуване от Общин-
ския съвет. 

Общо 10 са компю-
трите, които Община 
Видин е закупила в из-
пълнение на проект по 
Целева програма за 
подпомагане образова-
телния процес на децата 
и младежите, настанени 
в социални услуги, де-
легирана от държавата 
дейност от резидентен 
тип и домове за деца, 
лишени от родителска 
грижа от I до XII клас по 
реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от 
Закона за социално подпо-
магане за получаване на 
средства по фонд „Соци-
ална закрила“.

На 16 ноември компю-
трите бяха предоставени 
за ползване на центровете 
за настаняване от семеен 
тип (ЦНСТ) „Зора“ и „Дъга“, 
както и на Кризисния цен-

тър за деца към Комплекс 
за социални услуги за 
деца и семейства – Видин 
(КСУДС). Предаването на 
техниката на представи-
телите на институциите 
стана в присъствието на 
заместник-кмета на общи-
на Видин Борислава Бо-
рисова. „За пореден път 
доказваме, че общинската 
политика, насочена към 

деца и лица, настане-
ни в социални услуги, е 
един от приоритетите на 
ръководството“ – заяви 
тя. Борисова подчерта, 
че целта е социалното 
включване на потре-
бителите, като част от 
него е образованието и 
обучението на възпита-
ниците на центровете. 
Именно за това е под-
готвено проектно пред-

ложение за подпомагане 
на образователния процес 
на тези деца и младежи. 

Чрез направление „Со-
циални услуги и здравни 
дейности“ към Община 
Видин се прави проучва-
не и е установено, че уча-
щите от трите центъра са 
10 души. Финансирането 
по проекта е в размер на 
5000 лв., с които са закупе-

ни компютрите. „Убедена 
съм, че с помощта на но-
вите технически средства 
ще се повиши качеството 
на образование и деца-
та ще завършат успешно 
учебната година“ – каза 
заместник-кметът и изрази 
своята благодарност към 
ръководителите на цен-
тровете за грижите, които 
полагат и пожела здраве 
на всички. От своя страна 
те също благодариха за 
навременната подкрепа от 
страна на Общината и зая-
виха удовлетворението си, 
че в сложната епидемична 
обстановка децата ще мо-
гат да участват дистанци-
онно в провеждането на 
обучението и да бъдат по-
активни в образователния 
процес.
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С над 400 млн. лв. вече е подпомогнат бизнесът в България по линия 
на Министерството на икономиката в условията на пандемия

80 милиона допълнително се осигуряват 
за медиците на първа линия

Правителството орга-
низира подкрепа за биз-
неса в България по ли-
ния на Министерството 
на икономиката в размер 
на над 400 милиона лева 
в отговор на тежките по-
следици от пандемията 
от COVID-19. Това стана 
ясно от доклада на ми-
нистъра на икономиката 
Лъчезар Борисов на про-
велото се на 18 ноември 
правителствено засе-
дание. Пред премиера 
Бойко Борисов и другите 
членове на Министерския 
съвет министър Борисов 
представи актуална 
информация за по-
мощта за фирмите и 
физическите лица в 
условията на насто-
ящата криза заради 
коронавируса. Анти-
кризисните мерки по 
Оперативна програ-
ма „Иновации и кон-
курентоспособност“ 
(ОПИК) 2014-2020 
са в размер на 200 
млн. лв., които са 
безвъзмездни сред-
ства. Същевременно 
на разположение на 
бизнеса са над 210 
млн. лв. кредити по 
двете гаранционни 
програми на Българ-
ската банка за раз-
витие. „Най-важното 
е да достигат бързо 
парите до малкия 
и средния бизнес“, 
категоричен беше 

министър-председателят 
Бойко Борисов. 

Министърът на иконо-
миката Лъчезар Борисов 
докладва, че по проце-
дурата, финансирана по 
ОПИК - за безвъзмездни 
средства за микропред-
приятия, са разплатени 
над 173 млн. лв. „Издал 
съм заповед компаниите, 
които не успяха да  по-
лучат финансиране при 
първата оценка, това са 
6000 компании, да бъ-
дат оценени повторно 
и да достигнат и до тях 
средства“, изтъкна ми-

нистърът и добави, че по 
този начин ще може да 
бъде усвоена подкрепа 
за общо 52 млн. лв. Ми-
нистърът на икономиката 
посочи, че е в ход и дру-
гата процедура по ОПИК 
за подкрепа на средните 
предприятия с безвъз-
мездни средства, като до 
дни ще бъдат оповестени 
одобрените за подпома-
гане. По тази процедура 
200 млн. ще стигнат до 
средния бизнес. „Търсим 
варианти за ускоряване 
на следващите две про-
грами, които предстои да 

отворим“, добави минис-
тър Лъчезар Борисов. 
Двете програми са на 
обща стойност 150 млн. 
лева и също са за гран-
тови средства по ОПИК. 
Едната е за осигуряване 
ликвидността на „голе-
мите малки компании“ с 
оборот над 500 000 лева, 
а втората е за адаптира-
не дейността на малките 
и средни предприятия в 
контекста на пандемия-
та. 

„Ускоряваме макси-
мално достигането на 
средствата към българ-

ските компании по отно-
шение на Българската 
банка за развитие“, ак-
центира още министъ-
рът на икономиката. По 
двете гаранционни про-
грами на Банката вече 
са поискани кредити за 
над 213 млн. лв. По пър-
вата програма, която е 
за подкрепа  на бизнеса, 
общо 929 компании са 
получили  одобрение за 
кредитиране, а лимитът 
за кредити е увеличен от 
300 000 лв. на 1 млн. лв. 
Всеки момент се очаква 
и одобрението на Евро-

пейската комисия, кое-
то ще даде възможност 
обхватът на програмата 
да се разшири и в нея да 
бъдат включени и големи 
предприятия. По втората 
програма -  за физиче-
ските лица, са подкрепе-
ни над 22 000 души. 

По отношение на ин-
вестициите министърът 
докладва, че от началото 
на 2020 г. по Закона за 
насърчаване на инвес-
тициите са сертифици-
рани общо 25 проекта, с 
планиран обем на инвес-
тициите близо 750 млн. 

лв. и над 3600 нови 
работни места. Ми-
нистър Лъчезар Бо-
рисов съобщи и за 
нова инвестиция в 
София за 23 млн. лв. 
на глобален гигант, 
чието производство 
достига до целия 
свят. „Инвестиция-
та е технологична и 
има социален ефект 
– заводът поддържа 
над 570 работници 
в много добра среда 
за работа при висо-
ки хигиенни условия 
от гледна точка на 
епидемията“, заяви 
министър Борисов. 
В заключение той 
добави, че в момен-
та се работи и по 
други две нови ин-
вестиции, едната от 
които е за 80 млн. 
евро в първата фаза 
на развитие.

Всеки, който желае, може да се 
имунизира срещу COVID-19

Това ще стане след като има  одобрени, 
ефикасни и безопасни ваксини в ЕС

„Всеки български 
гражданин, който по-
желае, ще има възмож-
ността по най-бързия 
начин да се имунизира 
срещу коронавируса, 
веднага щом Евро-
пейската агенция по 
лекарствата одобри и 
регистрира ефикасни, 
надеждни и безопасни 
ваксини срещу COVID-
19“. Това заяви ми-
нистър-председателят 
Бойко Борисов по вре-
ме на редовното прави-
телствено заседание, 
което се проведе чрез 
в и д е о к о н ф е р е н т н а 
връзка на 18 ноември.

За да бъде гаранти-
ран достъпът на бъл-
гарите до одобрените 
ваксини, както и нужни-
те на страната ни коли-
чества, Правителството 
отпусна 6 374 930 лева 
като допълнително фи-
нансиране за допълва-

не на бюджета на Ин-
струмента за спешна 
подкрепа на ЕС. Имен-
но по този механизъм 
България ще разполага 
с нужните количества 
имунизации в условия-
та на пандемия. 

„Ваксинацията ще 
се извършва абсолютно 
безплатно и добровол-
но, като вече е налице 
готовност и за поставя-
нето й“, подчерта пре-
миерът Бойко Борисов. 

Министерският съ-
вет одобри също до-
пълнителни разходи по 
бюджета на Министер-
ството на здравеопаз-
ването за 2020 г. в раз-
мер до 14 000 000 лева. 
Те са предназначени за 
купуването на още 17 
280 флакона ремдеси-
вир. Към момента са на-
лични около 2000 фла-
кона. „Нашите лекари 
използват медикамента 

в по-тежките фази на 
заболяването, затова 
решихме да закупим 
още 17 280, за да има 
възможност да се даде 
в болниците на всеки 
нуждаещ се пациент на 
територията на страна-
та“, посочи премиерът 
Борисов. Той акценти-
ра, че в комбинация 
с други медикаменти 
ремдесивирът спасява 
живота на тежкоболни-
те с COVID-19.

В хода на заседа-
нието на Министерския 
съвет премиерът Бо-
рисов добави, че пра-
вителството всеки ден 
предприема действия, 
с които българските 
лекари да разполагат 
с всички необходими 
медикаменти, за които 
световният опит показ-
ва, че помагат на забо-
лелите от новия тежък 
вирус.

„Осигуряваме до-
пълнително 80 ми-
лиона допълнително 
за Оперативна про-
грама за „Развитие 
на човешките ресур-
си“. С тези средства 
ще бъдат покривани 
разходите за всички 
медици на първа ли-
ния, които се борят с 
пандемията“, заяви 
по време на прави-
телственото заседа-
ние на 18 ноември 
вицепремиерът То-
мислав Дончев. 

Правителството 
одобри промени в 
индикативно финан-
сово разпределение 
по оперативните про-
грами 2014-2020 г. на 
средствата от новия 
инструмент на EC 
REACT-EU, в подкре-
па на преодоляване-
то на последиците от 
кризата, предизвика-
на от пандемията от 

COVID-19.
Финансирането от 

REACT-EU по опе-
ративна програма 
„Развитие на човеш-
ките ресурси" (ОПР-
ЧР) се увеличава с 
80 млн. лева, като с 
посочените средства 
ще бъде подкрепе-
на операция с общ 
бюджет от 120 млн. 
лева. Операцията 
ще финансира мерки 
за превенция и под-
крепа за медицин-
ския и немедицин-
ския персонал, който 
посреща първи пре-
дизвикателствата на 
глобалната панде-
мична криза, свърза-
на с разпространени-
ето на COVID-19. 

Чрез предоставя-
ните средства ще се 
подпомага система-
та за здравеопазва-
не, вкл. осигурява-
не на допълнителни 

възнаграждения на 
работещия на първа 
линия медицински и 
немедицински персо-
нал, осигуряване на 
безопасни условия 
на труд и подобря-
ване на работната 
среда. Предвижда се 
още организиране и 
провеждане на обу-
чения на медицински 
и немедицински спе-
циалисти в лечебни-
те заведения за ра-
бота при епидемични 
условия. Основна-
та цел е здравната 
система да работи 
ефективно при зна-
чителен стрес и да 
успее да преодолее 
безпрецедентните 
предизвикателства, 
свързани с избух-
ването на втората 
вълна от заболели 
от COVID-19 в стра-
ната. 
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съобщи, че са приключили 
основните ремонти на чи-
талище „Христо Ботев“ – 
1898“, с. Ружинци и на чи-
талище „Здравец – 2007“, 
село Дреновец, 

Близо 25 000 лв. са 
средствата, благодаре-
ние на които сградата 
на ружинското читалище 
стана значително по-
уютна, след като през 
предходните няколко го-
дини беше направен и 
основен външен ремонт, 
както припомни кметът 
Александров. „Покривът 

на сградата беше силно 
деформиран, с огромни 
течове, които доведоха 
до образуване на петна 
по таваните и стените не 
само в киносалона, но и 
във всички помещения 
на втория етаж. Нямаше 
как да направим вътреш-

ни ремонти без да оп-
равим покрива“, обясни 
Александров. Допълни, 
че ремонтът на покрива 
отне две години – на пър-
вия етап бе оправена по-
проблемната южна част, 
а на следващата година 
след успешно кандидат-
стване с проект по „Кра-
сива България“ ремонтът 
продължи. „Успяхме да 
санираме цялата сграда, 
да подменим дограмата и 
да довършим ремонта на 
покрива. Изпълнителят 
обаче се оказа безкрайно 
некоректен и се наложи 
да прекратим договора с 

него – така чак миналата 
годна успяхме цялост-
но да завършим всички 
външни ремонти“, разка-
за кметът на община Ру-
жинци. Отбеляза, че това 
вече позволило в бюдже-
та за тази година да бъ-
дат отделени средства и 

за така нужния вътрешен 
ремонт. 

Така вече е ремон-
тирано главното фоайе, 

подменени са 
трите външни 
входни врати, 
за по-добра изо-

лация, основно е ремон-
тирано и помещението, 
в което е читалищната 
библиотека, обясни Алек-
сандров. „В помещение-
то, предвидено за музея, 
който създаваме – събра-
ли сме много материали, 
които предстои да бъдат 
подредени – шпаклова-

хме и боядисахме стени-
те и тавана, боядисахме 
стария паркет. Миналата 
година оправихме малкия 
киносалон, а тази година 
мястото, където вложи-
хме най-много усилия, 
беше залата на големия 

киносалон. Там течовете 
бяха огромни – стените 
и таваните бяха буквал-
но почернели от влага-
та. Наложи се да бъдат 
шпакловани и боядисани. 
Махнахме старата лампе-
рия, която беше и пожа-
роопасно и през годините 
бяха давани препоръки 

да я премахнем, след ко-
ето отново беше напра-
вена шпакловка и бояди-
сано с латекс. Лакирахме 
и пода“, обясни Алексан-
дър Александров. 

Кметът на Ружинска 
община съобщи, че е 

завършен и вътрешният 
ремонт на Народно чита-
лище „Здравец – 2007“ в 
село Дреновец. „Там ре-
монтирахме две стаи на 
втория етаж, едната от 
които е предназначена 
за компютърен кабинет, 
който ще бъде преместен 
от сегашното си място на 

първия етаж; другото по-
мещение е отредено за 
библиотеката. Наложи 
се да направим окачени 
тавани. Подменихме до-
грамата на целия втори 
етаж на сградата, през 
следващата година това 

ще бъде направено и на 
първия етаж“, каза Алек-
сандров. Допълни, че в 
освободените помещения 
на първия етаж читалищ-
ните самодейци ще могат 
да провеждат своите ре-
петиции. 

Кът за игри и отдих е оформен в центъра на село Тополовец

Приключиха ремонтите на две читалища в Ружинска община

„Поредният кът за отдих 
на територията на община 
Ружинци е реализиран в с. 
Тополовец чрез проект „Из-
граждане на кът за отдих и 
игри“ на стойност 9989.40 
лв.“, съобщи кметът на об-
щината Александър Алек-
сандров. Той отбеляза, че 
целта с реализирането на 
този проект, който се фи-
нансира от „Предприятието 
за управление на дейност-
ите по опазване на околна-
та среда“, е била да се съз-
даде в центъра на селото 
място, подходящо за заба-
вление и игра на децата и 
за почивка на възрастните. 

Кметът допълни, че тере-
нът, върху който е направе-
но новото пространство за 
игри и почивка се намира 
в непосредствена близост 
до сградата на Кметството, 
селската чешма и парак-
лиса. „Непосредствената 

близост до път III- 112 и ши-
роката отбивка за спиране 
на автомобили, автобуси, 
камиони и леки коли прави 
мястото предпочитано за 
почивка от пътуващите. С 
изграждането на кът за от-
дих се създадоха условия 
за пълноценна почивка не 
само на местните хора, но 
и на преминаващите през 
село Тополовец“, обясни 
Александров. 

Той разказа, че обо-
собените зони за игра и 
отдих са осветени с до-
пълнително монтирани ос-
ветителни тела, закупени 
със собствени средства на 
Общината. С финансиране 
от проекта са закупени и 
монтирани с помощта на 

местното население: пето-
ъгълна беседка; метална 
тенис маса; маса за шах с 
4 седалки; комплект маса 
с пейки без облегалка; за-
нимателна игра „Морски 
шах“; гигантски комплект 
фигури за шах; черна дъс-
ка за рисуване; игра „Криво 
огледало“; детска къщичка 
тип „индианска шатра“ и 3 
броя кошчета. Помислено 
е и за озеленяването, като 
са засадени декоративни 
храсти, цветя и дървета.

„Целта ни с този проект 
е също така да покажем 
на гражданите волята на 
държавата да поощрява 
подобни граждански ини-
циативи чрез обезпечава-
не на доброволния труд и 
награждаване на желание-
то на жителите да живеят 
в по-чиста и приветлива 
среда, с изграждането на 
приветливи, чисти и зелени 
райони за прекарване на 
свободното време, за игри 
и отдих“, обясни кметът 
на Ружинци Александър 
Александров.

Преди          Сега

Преди          Сега      Сега

  Преди     Сега
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ция, която над десет годи-
ни служи на обществото, 
изпълнявайки различни 
благотворителни каузи и 
е водеща организация в 

страната в борбата с ди-
абета“, каза ръководите-
лят на кампанията Герго 
Гергов. Той  уточни, че 
видинският клуб работи 
самостоятелно и в открито 
партньорство с други орга-
низации, общини, държав-
ни институции в борбата 
срещу диабета.

Един от водещите при-
оритети за Лайънс клуб 
- Видин е подпомагане на 
хората с диагноза “Диа-

бет” в България. Вече три 
години членовете на клуба 
работят усилено съвмест-
но с Българска асоциация 
Диабет и БНСДЕ (Българ-
ското национално сдру-
жение по детска ендокри-
нология), допълни Гергов. 
Той уточни, че в последни-
те три годините членовете 
на клуба са  реализира-
ли множество кампании 
в полза на обществото, 
включително и Междуна-
родния поход срещу ди-
абета - по въздух, суша и 
вода, проведен през месец 
април 2019 г. на територи-
ята на Северна България 
и Южна Румъния с парт-
ньорството на български-
те и румънските общини. 
„Целта на този поход бе 
НЗОК да включи в контро-
ла на диабета ползването 
на електронни сензори за 
контрол на нивата на кръв-
ната захар. И с решение от 
октомври 2019 г., Касата 
включва реимбурсиране-

От Видин стартира Националната 
кампания „България срещу диабета”

Световният ден за бор-
ба с диабета се отбелязва 
всяка година на 14 ноем-
ври по решение на Меж-
дународната диабетна 
федерация и Световната 
здравна организация, в 
отговор на нарастващата 
тревога за бъдещето на 
милионите хора, страда-
щи от заболяването. През 
2007 г. Световният ден за 
борба с диабета става и 
официален празник на 
Организацията на Обе-
динените Нации с при-
емането на Резолюция 
61/225, която подчертава 
необходимостта от спеш-
ни мерки за подобряване 
на рисковите фактори 

за контрол на диабета. 
Самият ден 14 ноември 
е избран, защото това е 
рожденият ден на Фреде-
рик Бантинг, който заедно 
с Чарлз Бест през 1921 г. 
откриват животоспасява-
щото лечение за захарен 
диабет тип 1 – инсулина.

Хроничното заболява-
не придобива мащабите 
на световна епидемия - от 
него страдат над 360 ми-
лиона души. Всеки 10 се-
кунди двама души се раз-
боляват от диабет, а един 
човек умира от това забо-
ляване. Годишно 7 мили-
она души се разболяват 
от диабет, от тях 70 000 са 
деца. СЗО предвижда към 

2030 г. над 500 милиона 
души да бъдат засегна-
ти от диабет. В България 
според статистиката от 
това заболяване страдат 
около 500 000 души, 40% 
от хората обаче не знаят, 
че имат диабет.

Международната диа-
бетна федерация препо-
ръчва следните стойности 
на добър контрол - кръв-
на захар преди хранене: 
4-7 ммол/л; кръвна захар 
2 часа след хранене: < 
10 ммол/л). За поставяне 
на диагноза и контрол на 
захарния диабет се из-
мерва и (HbA1C), който е 
показател за контрола на 
захарния диабет през по-

следните 3 месеца. Пре-
поръката на МДФ е гли-
кираният хемоглобин да 
е под 7% или съобразно 
индивидуалните препоръ-
ки на ендокринолога. До-
казано е, че подобреният 
гликемичен контрол на-
малява риска от развитие 
на усложнения и увелича-
ва продължителността на 
живота.

то на 1500 автоматични 
сензора в контрола над 
заболяването от 2020 г.“, 

разказа Гергов.
Видинският Лайънс 

клуб е и сред инициато-
рите в България за съз-
даване на Национална 
програма за борба с диа-
бета, която да се изпълня-
ва дългосрочно от всички 
български правителства 
и да обхваща целия спек-
тър на ефективната про-
филактика, съвременното 
лечение по утвърдени ев-

ропейски стандар-
ти, обучението, 
контрола и само-
контрола на забо-
ляването, както и 
своевременното 
откриване, просле-
дяване, превенция 
и лечение на всич-
ки усложнения на 
диабета.

 „Ясно си дава-
ме сметка, че за 
да може да се пла-
нира и бюджетира 
една национална 
стратегия, следва 
да има достовер-
на информация 
от потвърдени из-
точници, която да 

дава яснота за ма-
щаба, вида, реалното със-
тояние на заболяването”, 
каза Герго Гергов.

Лайънс клуб - Видин 
кандидатства за гранд от 
дарителска помощ за Бъл-
гария пред Световната 

Лайънс фондация, съоб-
щи Гергов. „На конкурсен 
принцип оценявайки зна-
чимостта на заложените 
цели с решение на борда 
на директорите на Светов-
ната Лайънс фондация е 
взето решение България 
да получи един от най-го-
лемите грандове в свето-
вен мащаб за подпома-
гане борбата с диабета в 
размер на над 100 хиляди 
долара от средствата на 
доброволните дарения на 
всички лайънс членове по 
света, подчерта Гергов, 
който е избран за пред-
седател на Националния 
съвет по управление на 
проекта. „Самоучастието, 

което следва ние да оси-
гурим е 35 000 долара, за 
да може неотложно и без-
платно за обществото да 
се реализират тези важни 
и значими цели“, посочи 
Гергов.

„В изпълнение на спе-
челения проект Лайънс 
клуб - Видин определи 
своите  приоритети, които 
ще реализира в следва-

щите две години. Ще се 
извършат  във всичките 28 
областни града в Бълга-
рия регионални обучения 

на медицинския персонал, 
назначен в държавни и об-
щински учебни заведения 
и заведения, предлагащи 
социални услуги. Обучи-
телите ще бъдат най-до-
брите медици по детска 
ендокринология в Бълга-
рия. В края на обучението 
над 1000  обучени лица, 
издържали изпита, ще по-
лучат сертификат“, каза 

още Гергов. 
В рамките на проекта 

ще се създаде свободен 
портал за връзка между 
обучените диабетни сес-
три и лекарите обучители 
(сайт, затворен форум). 

Ще  се създаде  национа-
лен регистър на децата с 
диагноза диабет в Бъл-
гария, който в момента 
липсва. Ще бъдат създа-
дени 28 групи с над 120 
членове във всеки облас-
тен център, ангажирани 
с подпомагане на хората 
с диабет, включващи ла-
йънс член; служител на 
общинска админи-
страция; лекар ен-
докринолог; член 
на Националната 
диабетна асоци-
ация. Сред дей-
ностите, които ще 
се реализират са 
и: провеждане на 
обучителни лагери 
за деца и родители 
с цел подпомагане 
на контрола над 
заболяването и 
постигане на със-
тояние „условно 

здраве“; провеждане на 
национална информа-
ционна кампания „Поход 
срещу диабета“, целяща 
повишаване знанието на 
обществото за заболява-
нето; превенция и диагно-
стика, преминаваща през 
28-те областни града в 
България и др.  Партньори 
на Лайънс клуб - Видин са: 
Българска асоциация Ди-
абет и нейните членове,  
Българското национал-
но сдружение по детска 
ендокринология, Лайънс 
клубовете от регион Бъл-
гария, Лайънс клубовете 
от Дистрикт 130 България, 
кметовете на 28-те област-
ни града в България, Ми-
нистерство на образова-
нието чрез Регионалните 
управления по образова-
нието, областните упра-
вители на 28-те области в 
България.

„Всички ние,  обедине-
ни в името на децата на 

България и всички хора с 
диагноза “Диабет” - тези 
над половин милион души, 
ще сложим здрави основи 
за създаването на една 
аргументирана и работе-
ща Национална програма, 
която да бъде полезна и за 
разписването стратегия на 
ЕС за превенция, диагно-
стика и контрол на диабе-

та. Вече имаме и първото 
официално включване към 
Националната кампания от 
Лайънс клуб - Плевен „Ог-
ледало” с поет ангажимент 
за доброволческа работа 
по логистиката на проек-
та и финансово дарение в 
размер на 1700 лева“, съ-
общи Герго Гергов.

„Така заедно ще успе-
ем да защитим живота на 
децата и хората с диабет 
в България, ще изпълним 
законовите разпоредби до 
влизане в сила на Нацио-
налната стратегия и ней-
ното финансиране“, каза в 
заключение Герго Гергов.
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помощ – всички екипира-
ни със защитно облекло, 
задължително за рабо-
тещите на първа линия с 
пациенти с COVID-19.

„Това е един от еки-
пите на ЦСМП Видин /
Бърза помощ/. Те вече 
са само КОВИД екипи! 
Това означава, че посе-
щават и транспортират 
само такива болни! А 
това означава, че в гра-
да има много такива бо-
лни!“, написа д-р Илиев. 
„Не са важни официал-
ните данни! Нека всеки 
си даде сметка колко по-
знати има, които боледу-
ват от различни форми 
на КОВИД-инфекция, да 
си представи, че и дру-
гите му познати имат ин-
формация за още такива 
болни и ще разберете, 
че проблемът е много 
сериозен!“, подчерта ле-
карят.

Той е категоричен, че 

за да не стане ситуаци-
ята трагична, е необхо-
димо отговорно поведе-
ние от страна на цялото 
общество и следване на 
няколко не много слож-
ни правила. „Спазвайте 
дистанция, следете за 
честото миене на ръце, 
дезинфектирайте ги 
често, дезинфектирайте 
работните места и до-
мовете си и ОСОБЕНО 
ВАЖНО: КОГАТО СЕ 
СЪМНЯВАТЕ ИЛИ СТЕ 
ДОКАЗАНО БОЛЕН С 
КОВИД-ИНФЕКЦИЯ - 
СТОЙТЕ СИ В КЪЩИ! 
В огромната си част бо-
лните се лекуват по до-
мовете си и това е съв-
сем в реда на нещата! 
Само така ще победим 
инфекцията и ще спрем 
да правим тъжни и тра-
гични постове! Бъдете 
здрави и отговорни!“, 
призова д-р Илиев.

Лечебните заведения във Видин и Белоградчик ще продължат да приемат пациенти с COVID-19

Облекчен е режимът за отпускане на лекарствени 
продукти, които се заплащат от НЗОК

Срокът на валидност на протоколите за скъпоструващо 
лечение на хронично болни пациенти се удължава служебно

оБлаСТна управа - видин

Д-р Иво Илиев: 

За да не стане проблемът с 
COVID-19 трагичен, трябва да 

сме особено отговорни 

Аптека, която се намира на адрес гр. Видин, 
ул. “Дондуков” №8 А е подала уведомление до 
Районната здравноосигурителна каса, че пре-
кратява договора си с Касата и няма да рабо-
ти. Пациентите с рецептурни книжки, които 
са взели лекарството си последно от тази ап-
тека, да се обърнат към личните си лекари за 
издаване на нова рецепта (в случай че нямат 
такава), с която да могат да посетят друга ап-
тека, за да вземат отново лекарството си по 
рецептурна книжка.

Във връзка с въведена-
та извънредна епидемична 
обстановка на територи-
ята на Република Бълга-
рия, с цел облекчаване на 
достъпа до лекарствена 
терапия на здравноосигу-
рените лица с хронични 
заболявания, НЗОК е из-
готвила „Условия и ред за 
отпускане на лекарствени 
продукти, медицински из-
делия и диетични храни 
за специални медицински 
цели, заплащани напълно 
ши частично от НЗОК“. Съ-
гласно промяната, отново 
се дава възможност ле-
карственият продукт, кой-
то се заплаща от НЗОК, да 
бъде получен в аптеката 
само срещу представена 
валидна рецептурна книж-
ка, без да е необходимо 
издаване на нова рецеп-
турна бланка. С предло-
жената от НЗОК мярка 
се цели – от една страна, 
избягване на струпване 
на хора в закрити общест-
вени места, спазване на 
изискването за физическа 
дистанция, необходимост 
от домашен престой по 
медицински показания, а 
от друга – гарантиране на 
достъпа на пациентите до 
необходимата им лекар-
ствена терапия. Условия-
та и редът влизат в сила 
от 16.11.2020 г.

Здравноосигурените 
пациенти, които са полу-

чавали лекарствата си по 
този начин през периода 
на извънредното поло-
жение (март – май 2020 
г.), имат възможност да 
ги вземат по същия ред в 
аптеката. Необходимо е 
да се посети последната 
аптека, откъдето е взето 
лекарството, представя 
се рецептурната книжка и 
аптеката отпуска същия/
те лекарствен/и продукт/и 
– доза и терапевтична 
схема, съгласно последно 

вписаните в рецептурната 
книжка. При невъзможност 
отпускането да се осъ-
ществи от същата аптека, 
здравноосигуреното лице 
следва да се обърне към 
личния си лекар за изда-
ване на нова рецептурна 
бланка, за да е възможно 
да получи лекарството в 
друга аптека. Последното 
отпускане на лекарстве-
ните продукти следва да е 
осъществено в рамките на 
до 3 месеца преди насто-

ящото отпускане.
Служебното удължава-

не на срока на валидност 
на „Протокол за пред-
писване на лекарствени 
продукти, заплащани от 
НЗОК/РЗОК“ се отнася за 
протоколи, изтичащи след 
16.11.2020 г. Срокът на ва-
лидност на тези протоколи 
се удължава от 16-ти но-
ември до отмяна на обя-
вените извънредни Усло-
вия и ред.

Няма промяна по отно-
шение на реда за изписва-
не и получаване на тест-
ленти за самоконтрол на 
кръвната захар – посеща-
ва се и приемната на Ра-
йонната здравноосигури-
телна каса.

При новоиздадени 
протоколи, които са заве-
рени в Районната здрав-
ноосигурителна каса след 
16-ти ноември, здравно-
осигуреното лице следва 
да се обърне към своя 
общопрактикуващ лекар 
за издаване на рецептур-
на бланка, с която да му 
бъдат предписани лекар-
ствата по протокола.

За промяната са ин-
формирани лечебните 
заведения и аптеките в 
област Видин, които имат 
сключен договор с Район-
ната здравноосигурителна 
каса.

дEСиСлава иванова, 
рзок

На 18 ноември, 
под председател-
ството на областния 
управител Момчил 
Станков, се проведе 
заседание на Област-
ния временен кризи-
сен щаб за оценка 
на риска в област 
Видин. То бе свикано 
във връзка с писмо от 
Министерството на 
здравеопазването за 
обособяване на поне 
една болница изцяло 
за пациенти с COVID-
19, при отчитане на        
14-дневна заразеност 
над 600 заразени 
лица на 100 хил. на-
селение и поне едно 
лечебно заведение за па-
циенти без COVID-19 на 
територията на областта. 

На провелото се за-
седание стана ясно, че 
по данни на отдел „Ста-
тистически изследвания 
– Видин“, населението на 
област Видин към месец 
декември 2019 г. е 82 835 
души. При втората вълна 
на заболеваемост в об-
ласт Видин данните сочат, 
че се хоспитализират око-

ло 15% от случаите на за-
разени с COVID-19 лица. 
При сценарии от 600 зара-
зени лица на 100 хил. на-
селение или 497 заразени 
лица на 82 835 души на-
селение за област Видин, 
ще трябва да се хоспита-
лизират 75 пациенти. 

На територията на 
област Видин има две 
лечебни заведения, в ко-
ито е възможно хоспита-
лизиране на пациенти с 
COVID-19. Едната е МБАЛ 

„Света Петка“ АД – гр. Ви-
дин (болница с държавно 
участие), която разполага 
с 235 активни легла, 81 
от които са за лечение 
на пациенти с COVID-19. 
Болницата разполага с 88 
лекари и 184 специалисти 
здравни грижи (медицин-
ски сестри и фелдшери). 
Другата е МБАЛ „Проф. 
д-р Георги Златарски“ 
ЕООД – гр. Белоградчик 
(общинска болница), коя-
то разполага с 45 активни 

легла, 10 от които 
са за лечение на 
пациенти с COVID-
19. Лечебното за-
ведение, което раз-
полага с 15 лекари 
и 21 специалисти 
здравни грижи (ме-
дицински сестри и 
фелдшери), не раз-
полага с отделение 
за анестезиология 
и интензивно лече-
ние, което води до 
невъзможност за 

осигуряване на лечение 
на пациенти с усложне-
ния.

При така направения 
анализ става ясно, че 
МБАЛ „Проф. д-р Георги 
Златарски“ – гр. Белоград-
чик не може да бъде ан-
гажирана с лечение само 
на лица с COVID-19, тъй 
като тя не разполага с не-
обходимия ресурс за оси-
гуряване на медицински 
грижи за лица, нуждаещи 
се от хоспитализация. Ако 

МБАЛ „Света Петка“– гр. 
Видин бъде ангажирана 
за лечение само на паци-
енти с COVID-19, това на 
практика ще доведе до 
невъзможност да се оси-
гури лечебно заведение 
на територията на област 
Видин, което да изпълня-
ва медицински дейности 

само за незаразени с ко-
ронавирусна инфекция 
пациенти. 

Вземайки предвид 
броя на активните случаи 
на COVID-19 в областта 
към 18 ноември, членове-
те на Областния временен 
кризисен щаб за оценка 
на риска в област Видин 
се обединиха около ста-
новището, че на територи-
ята на областта следва да 
продължи да действа съз-
дадената към момента ор-

ганизация – двете лечеб-
ни заведения да приемат 
пациенти с COVID-19, при 
разкрити 81 легла за ле-
чение на лица с COVID-
19 в МБАЛ „Света Петка“ 
и 10 легла за лечение на 
лица с COVID-19 в МБАЛ 
„Проф. д-р Георги Златар-
ски“– гр. Белоградчик.
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вече дистанция и повече 
дезинфекция, с по-малък 
брой участници в дей-
ностите и в тържествата. 
Но въпреки това състоял 
се, въпреки това весел и 
забавен. Защото децата 
трябва да запомнят учи-
лището с нещо хубаво 
и не бива да допускаме 
страхът да ни обхваща 
изцяло и да помрачава 
нашето настроение. 

Затова на 17 ноември 
отбелязахме патронния 
празник на СУ „П. Р. Сла-
вейков“. Малките гимнас-
тички – от 2-ри до 4-ти 
клас, представиха своя 
гимнастическа „музайка“; 
учениците от клуб „Млади 
възрожденци“ пък пред-

ставиха откъс от поемата 
„Изворът на белоногата“; 
ученици от първи клас 
рецитираха стихчета на 
Петко Рачов Славейков; 
ученици от начален етап 
пяха химна на нашето 
училище – стихотворе-
нието „Татковина“. Беше 
подредена изложба на 
рисунки на наши възпи-
таници, показващи красо-
тата на българската при-
рода. Електронни книжки 
създадоха учениците от 
6-и и от 10-и клас. Харти-
ени книжки пък направиха 
деца от прогимназиален 
и от начален етап, дру-
ги изработиха постери, 
свързани с живота и твор-
чеството на патрона на 
нашето училище. Наисти-
на се създаде едно праз-
нично настроение.

Миналата седмица 
също продължи в праз-
ничен дух, защото участ-
вахме в Световната 
седмица на предпри-
емачеството. Пара-
лелките с профил 
„Предприемачество“ 
и „Предприемачество 
и бизнес“ се включиха 
в иновационен лагер, 
който се проведе он-
лайн.

„НИЕ“: Като учи-
лище, в което се 
обучават ученици 
от първи до двана-
десети клас, се на-
лага да работите 
в два режима – при-
съствено обучение 

за по-малките ученици 
и в електронна среда 
при тези в гимназиален 
етап. Как се справяте?

росица илиева-ди-
митрова: Наистина за 
средните училища, като 

нашето, е особено труд-
но. За колегите, които 
преподават и в прогим-
назиален, и в гимназиа-
лен етап е доста сложно 
– те са в училище, за да 
вземат своите присъст-
вени часове, следвайки 
седмичното разписание, 
а в часовете, които взи-
мат с гимназиален етап, 
се отделят със своите 
електронни устройства, 
за да могат да проведат и 
обучението в електронна 
среда. Наистина е нато-
варващо. Но се опитваме 
да дадем най-доброто от 
себе си, така че наистина 
да се случват нещата по 
правилния начин.

„НИЕ“: Има ли осигу-
рена пълна техническа 
обезпеченост за про-
веждане на онлайн обу-
чение – говоря както за 
учителите, така и за 
учениците?

росица илиева-ди-
митрова: Най-големият 
проблем е, че повечето 
деца ползват телефони, 
а не таблети, лаптопи или 
настолни компютри – не 
винаги телефонът дава 

пълните възмож-
ности, още повече 
предвид качеството 
на мобилния ин-
тернет, което може 
да е проблем в на-
селените места из-
вън град Видин, от 
където са част от 
нашите ученици. 
Понякога пък тех-
ническите устрой-
ства излизат от 
строя. Разполагаме 
с няколко таблета, 
които предоставя-
ме на нашите деца. 

Но не мога да кажа, че 
няма проблеми. Освен 
платформата, която из-
ползваме и където са ка-
чени абсолютно всички 
материали, колегите тър-
сят и други начини, за да 
изпращат материалите на 
учениците, включително 
чрез имейл или посред-
ством създадените групи 
в социалните мрежи. В 
момента двама наши уче-
ници, които са на ресурс-
но подпомагане, идват на 
място в училище и им се 
оказва помощ, за да мо-
гат да се справят с учеб-
ния материал. 

Опитваме се макси-
мално да обхванем на-
шите деца и процесът на 
обучение да протича спо-
койно и, доколкото е въз-
можно, пълноценно. 

„НИЕ“: И предходна-
та учебна година беше 
по-различна. Как при-

ключи тя за въз-
питаниците на СУ 
„П. Р. Славейков“?

росица илие-
ва-димитрова: В 
голяма степен през 
миналата учебна го-
дина учениците ни 
бяха обхванати в 
обучение в електрон-
на среда, а за тези, 
които не успяхме да 
обхванем, се пре-
доставяха на харти-
ен носител учебните 
материали, като за-
това ни съдействаха 
кметовете на населе-

ните места. За учениците, 
с които по една или друга 
причина не успяхме да 
осъществим такава връз-
ка, имаше допълнително 
обучение – присъствено, 
след края на учебната 
година, така че да бъдат 
компенсирани пропуски-
те. 

Показателно в случая 
е, че учениците в седми 
клас успяха да приклю-
чат успешно годината 
– някои с по-добри, дру-
ги с по-слаби резултати, 
но в крайна сметка това 

зависи и от усилията на 
учениците и от ангажи-
раността на семействата. 
Смятам, че като цяло де-
цата се справиха и почти 
всички продължиха обра-
зованието си в желаното 
училище. Що се отнася до 
тези, които през миналата 
учебна година завършиха 
средното си образование, 
от 23-ма наши зрелостни-
ци повече от 15 са вече 
студенти. Доста от тях 
записаха педагогически 
специалности в различни 

ВУЗ-ове в страната, 
което може само да 
ме радва – обнадеж-
даващо е за нашата 
гилдия, че след вре-
ме ще дойдат млади 
хора, които сме ус-
пели да „запалим“ за 
нашата професия. 

„НИЕ“: Има ли 
сега притеснение 
и напрежение сред 
персонала и уче-
ниците в СУ „П. Р. 
Славейков“, каква 
е атмосферата?

росица или-
е в а - д и м и т р о в а : 

Смятам, че спокойно се 
случват нещата в при-
съственото обучение. 
Нормално е всеки да е 
притеснен – кой повече, 
кой по-малко. Това дори е 
и донякъде положително, 
защото е добре всеки да 
е по-внимателен за здра-
вето си и за здравето на 
околните. Спазват се мно-
го сериозни мерки за де-
зинфекция, децата вече 
свикнаха и носят своите 
маски – да, неудобни са 
маските, но когато ста-
ва въпрос за здравето, 
смятам, че са по-малкото 
зло. 

„НИЕ“: Обсъжда се 
евентуално въвеждане 
на графици, по които 
учениците да минават 
на обучение в елек-
тронна среда. Възмож-
но ли е това да се въ-
веде на практика в СУ 
„П.Р. Славейков“, тъй 
като все пак всяко учи-
лище има своите спе-
цифики? 

росица илиева-ди-
митрова: Има как да се 
случи, макар че отново 
ще бъдат натоварени в 
по-голяма степен учите-
лите. Но в крайна смет-
ка ще работим в съот-
ветствие със законовата 
рамка, която се определя 
– аз съм привърженик на 
присъственото обучение, 
но не когато това е за 
сметка на здравето на де-
цата и на педагогическия 
колектив. Така че когато 
това е нужно, ще работим 
в електронна среда. 

„НИЕ“: Вашето учи-
лище работи по много 
проекти, които про-
дължават – въпреки че 
физическите контак-

ти и пътуванията сил-
но са ограничени. 

росица илиева-ди-
митрова: Проектите ни 
продължават, макар и 
в електронна среда. По 
Програма „Еразъм +“ има-
ме шест проекта, които 
трябва да финализира-
ме; други два проекта все 
още не са започнали – ще 
видим под каква форма 
това ще стане. Случват 
се нещата. Ние работим 
с оптимизъм и нагласа за 
по-добро утре! 

Надявам се след про-
учването, което прави 
Община Видин, да се 
обърне внимание на тези 

училища, които не са 
все още санирани и 
имат нужда от подо-
бряване на материал-
но-техническата база, 
защото всички училища 
в община Видин заслу-
жават да бъдат краси-
ви, модерни и европей-
ски и всички видински 
ученици заслужават да 
учат в подобна обста-
новка. Надяваме се да 
бъде изграден и физ-
културен салон в наше-
то училище по проекта 
на Министерство на 
младежта и спорта, къ-

дето са включени още три 
видински училища.

В училище също се оп-
итваме да реализираме 
нови инициативи. Възста-
новихме училищното ра-
дио – то започва да функ-
ционира благодарение на 
г-жа Светлана Стоенело-
ва, която увлича младежи 
да работят в областта на 
радиожурналистката чрез 
участие в група по интере-
си. Също така опитваме 
се и мисля, че ще успеем, 
да организираме мини-
STEM център за нашите 
ученици от професионал-
ната паралелка, която е с 
направление икономист-
информатик – това ще е 
една оборудвана учебна 
лаборатория, с необхо-
димата техника, така че 
учениците да могат да 
придобият необходимите 
им практически умения.

Наистина работим с 
мисълта за едно добро 
бъдеще, в което ученици-
те ни ще са отново заедно 
с нас тук, в училище. 

Росица Илиева-Димитрова, директор на СУ „П. Р. Славейков“: 

Работим с оптимизъм и нагласа за по-доброто утре!
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Силно участие на СК „Борба, самбо джудо” на ДЛШ по самбо
23 медала - 10 златни, 3 сребърни и 10 бронзови завоюваха видинските състезатели

26 медала от ДЛШ по самбо за СК „Бъдин” – самбо и джудо 

Постижения за възпитаниците на ГПЧЕ - Видин

Английската във Видин с допълнителни 
пари за висок успех на учениците

Видинската Гимназия 
с преподаване на чужди 
езици „Йордан Радичков“ 
е единственото училище 
от областта, което ще 
получи средства за из-
плащане на стипендии 
на ученици. Правител-
ството предоставя 2 500 
035 лева на 73 общински 
училища в 34 общини за 
тази цел. Училищата са 
определени въз основа 
на представянето на тех-

ните ученици на държав-
ните зрелостни изпити по 
български език и литера-
тура и по математика 
за период от пет учебни 
години. ГПЧЕ е на 60-то 
място в списъка. С оси-
гурените средства ще 
се даде възможност на 
училищата да провеждат 
училищните си политики 
за повишаване качество-
то на образованието. 

На 7 и 8 ноември он-
лайн се проведе нацио-
налното състезание по 
речеви и комуникатив-
ни умения на английски 
език с училище-домакин 
СУ "Антим Първи" в Зла-
тоград. Честта и отговор-
ността да представят об-
ласт Видин си извоюваха 
учениците на ГПЧЕ „Йор-
дан Радичков“ Марина 
Николаева от 8 „в“ клас 
за Първа група и Мар-
тин Стефанов от 10 „а“ 
клас за Втора група след 
провеждане на областен 
кръг. Темата тази година 
бе мисълта на Айнщайн 
"Логиката ще те заведе 

от точка А до точка Б. 
Въображението може да 
те заведе навсякъде." 
Марина и Мартин бяха 
подготвили и убедително 
изнесоха своите ориги-
нални 5-минутни речи. 
С много въображение и 
логика те отговориха на 
неочакваните въпроси, 
като впечатлиха строга-
та национална комисия. 
Шестото място за Марина 
и десето място за Мартин 
са много високи постиже-
ния и признание за тех-
ния интелект и прекрасен 
английски език предвид 
факта, че на национално-
то състезание се явяват 

около 60 участници, кои-
то са най-добрите от най-
добрите в цялата страна. 

От 13 до 15 ноември, 
за първи път в онлайн 
среда, се проведе състе-
занието по реч и дебати 
на английски език BEST. 
Отборът на видинската 
английска гимназия с ръ-
ководители Анита Анге-
лова (12 „б“) и Зорница 
Василева (12 „б“), показа 
отличителни резултати. 

В категория „Проза за 
начинаещи“ Тея Тошева 
(9 „а“) е на 1-во място, 
Михаела Михайлова (9 
„а“) - на 6-то място; в ка-
тегория „Поезия за начи-

наещи“ Михаела Михай-
лова (9 „а“) се класира на 
1-во място, а Тея Тошева 
(9 „а“) - на 4 място; в ка-
тегория „Поезия за на-
преднали“ Мартин Любо-
миров (11 „а“)  стигна до 
полуфинали; в категория 
„Проза за напреднали“ 
Мартин Любомиров (11 
„а“) и Галя Станчева (12 
„а“)  станаха полуфина-
листи.

В състезанието също 
се включиха и показаха 
добро представяне Беат-
рис Сашкова (11 „б“), Гер-
гана Крушарска (10 „а“) и 
Хелън Генова (8 „в“).

С много медали и три 
купи в отборното класи-
ране се завърнаха със-
тезателите на видинския 
Спортен клуб „Борба, 
самбо, джудо” от прове-
лия се на 14 и 15 ноември 
Държавен личен шампи-
онат (ДЛШ) по самбо за 

момичета и момчета, ка-
дети и кадетки и юноши и 
девойки младша възраст. 
Самбистите на треньора 
Пламен Петров завоюва-
ха 23 медала, от които 10 
златни, 3 сребърни и 10 
бронзови. Отборно при 
момчетата станаха първи, 

при момичетата – втори, и 
първи – при девойки млад-
ша възраст.

„Това бяха отложени 
състезания от месец март 
и април. Проведоха се 
сега в град Панагюрище 
в една нова зала „Арена 
Арсенал”. Много стриктни 
бяха мерките – непрекъс-
нато се дезинфекцираше, 
всички бяхме с маски” 
сподели за в. „НИЕ” Пла-
мен Петров. Той подчерта, 
че не било много силно 
състезанието, тъй като 
заради пандемията много 
отбори липсвали. Въпре-
ки създалата се ситуация, 
участието на СК „Борба, 
самбо, джудо” било много 
силно. „Ние имахме най-
много деца и участвахме 
в три възрасти – момчета 
и момичета, кадети и ка-
детки и юноши и девойки 
младша възраст”, поясни 
треньорът.

Пламен Петров обясни, 
че до обяд първия ден, в 
събота, състезанието било 
за момчета и момичета. 
„При момичетата участ-
вахме с 6 деца и имаме 
4 първи места и 2 трети, 
като в отборното класи-
ране станахме втори. При 
момчетата участвахме със 
седем души и спечелихме 
2 първи, 1 второ и 4 трети 
места. Отборно станахме 
първи”, заяви треньорът.

След обяд започнали 
състезанията на по-голя-
мата възрастова група - ка-
дети и кадетки. СК „Борба, 
самбо, джудо” участвали 
с пет души, с които спе-
челили четири медала 
– 2 златни, 1 сребърен и 
1 бронзов. На другия ден 
във възрастова група де-
войки и юноши младша 
възраст участвали с шест 
момичета, които спечели-
ли две първи, едно второ 

и три трети места, като 
станали първи в отборно-
то класиране.

„Цялата година много 
добре работихме и цялото 
лято бяхме в залата. Из-
ключително добре са под-
готвени децата ни затова 
и участието ни бе много 
добро. Това обаче ще е и 

последното състезание за 
нас за тази година. Въпре-
ки това ще продължаваме 
да тренираме”, каза в за-
ключение Пламен Петров.

марияна 
герасимова

Снимки: Ск „Борба, 
самбо, джудо”

Състезателите на ви-
динския Спортен клуб 
„Бъдин” – самбо и джудо 
не спират да прославят 
града ни. Преди дни дори 
състезатели на видинския 
клуб защитиха честта и 
на държавата ни на све-
товното по самбо. Доста 
натоварена програма, но 
въпреки това видинските 
самбисти се завърнаха с 
26 медала от държавния 
личен шампионат (ДЛШ). 
На 14 и 15 ноември в 
град Панагюрище се про-
веде републиканското по 
самбо, което бе за моми-
чета и момчета, кадетки и 
кадети, девойки и юноши 
младша възраст. Със-
тезанието премина без 
публика, като бяха взети 
всички предпазни мерки 
предвид епидемичната 
обстановка. Състезатели-
те на треньорите Габри-
ела Кирилова и Красимир 
Нинков за пореден път се 
представиха блестящо и 
завоюваха общо 26 ме-

дала, от които 7 златни, 9 
сребърни и 10 бронзови. 

Злато при момичетата 
10-12 години спечелиха 
Полина Добрилова и Рая 
Петрова. Второто място и 
сребърен медал завоюва 
Бранимира Иванова. С 
бронза се завърнаха Ма-
риана Филипова и Катя 
Серафимова. В тази въз-
растова група СК „Бъдин” 
– самбо и джудо спечели 
купа за трето място в от-
борното класиране. 

При момчетата в съ-
щата възрастова група 
шампиони станаха Дари 
Тихомиров и Валентин 
Добрилов. На второ мяс-
то се класираха Томас 
Александров и Ивайло 
Найденов. Бронз спечели 
Кристиан Георгиев. И тук 
заслужено отборно се на-
редиха на трето място. 

Във възрастова група 
кадетки състезателки-
те на СК „Бъдин” – сам-
бо и джудо спечелиха 3 

сребърни и 2 бронзови 
медала. За среброто се 
пребориха Гергана Анге-
лова, Надежда Любенова 
и Катя Ганчева. Алексан-
дра Георгиева и Мария-
Антония Стоянова завою-
ваха бронзови медали. С 
тези класирания отборът 
спечели купа за трето 
място. 

Кадетите на Габриела 
Кирилова и Красимир 
Нинков също се предста-
виха достойно и се при-
браха с 1 златен, 2 сре-
бърни и 1 бронзов медал. 
Шампион стана Николай 
Ангелов. На второто стъ-
пало на почетната стъл-
бичка се качиха Мартин 
Ангелов и Миглен Геор-
гиев. Петър Найденов 
спечели бронзов медал. 
И в тази възрастова гру-
па СК „Бъдин” – самбо 
и джудо спечели купа за 
трето място в отборното 
класиране. 

При девойки младша 
възраст медали също 

не липсваха. Шампион-
ка стана Калина Бори-
сова. Бронзови медали 
завоюваха Катя Ганчева, 
Александра Георгиева и 
Бранимира Иванова. Три 
медала спечелиха и юно-
шите младша възраст. И 
в тази възрастова група 

видинлиите имаха шам-
пион - Виктор Василев. 
Сребърен медал спече-
ли Миглен Георгиев, а 
с бронз се окичи Петър 
Найденов. 

Снимки: „Бъдин” – 
самбо и джудо

уЧилищен живоТ
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МБАЛ - Монтана разкрива собствена лаборатория 
за PSR тестване на COVID-19

В Монтанско НЗОК изплати 
дейности в болничната меди-
цинска помощ за 2015 и 2016 г.

Врачанлия запали колата си пред Общината 
Ядосан бил, че му вдигнали автомобила заради неправилно паркиране

Литийни шествия за призоваване на Божията помощ за засегнатите 
от COVID-19 се проведоха във Видин, Монтана и Берковица 

Репатриращият ав-
томобил на Общинското 
предприятие „Паркин-
ги и гаражи” във Враца 
предизвикал агресия на 
мъж, който запалил ко-
лата си пред Общината. 
На 17 ноември 46-го-
дишен с лек автомобил 
„Рено” преминал през 
спусната бариера на 
паргинг и продължил по 
пешеходната зона в цен-
търа на Враца, паркирал 
колата пред Общината и 

умишлено подпалил със 
запалима течност авто-
мобила. 

В понеделник вечер-
та т.н. паяк на Община-
та вднигнал автомобила 
на подпалвача заради 
неправилно паркиране. 
Нарушителят направил 
луд скандал на краниста 
и шофьора на репатри-
ращия автомобил, след 
което дошла полиция. 
Мъжът подал жалба до 
общинското дружество, 

защото смятал, че не 
било извършено наруше-
ние. Срокът за отговор 
на жалбата обаче бил 10 
дни, което допълнител-
но ядосало мъжа и той 
изразил своето недовол-
ство като запалил кола-
та си пред сградата на 
Общината. Заради това 
подпалвачът е задържан, 
образувано е бързо по-
лицейско производство 
и ще му бъде повдигнато 
обвинение от прокурату-

рата.
„Това е една изключи-

телно неразумна и глупа-
ва постъпка. Автомобили 
се вдигат всеки ден и 
дори ти да си в право-
то си това не е начинът. 
Според мен този човек 
трябва да бъде наказан 
тежко, за да разберат 
другите, че така не може 
да се прави“, каза кметът 
на града Калин Каменов 
пред NOVA.

МБАЛ “Д-р Стамен 
Илиев” АД, със съдей-
ствието на Община Мон-
тана създава своя собст-

вена PSR-лаборатория, 
съобщи изпълнителният 
директор на областната 
болница д-р Тони Тодо-

ров.
Д о с т а в е н о 

е цялото необ-
ходимо оборуд-
ване, но все 
още се очаква 
издаването на 
лиценз от Ми-
н и с т е р с т в о т о 
на здравеопаз-
ването, за да 
заработи.

P S R - л а б о -
раторията се 
намира в мик-
робиологичната 

лаборатория, която се 
помещава в пневмофти-
зиатричния корпус.

Лабораторията е с 
капацитет 48 броя проби 
на едно зареждане. Ще 
се използва за бърза ди-
агностика на новоприети 
пациенти и на такива със 
съмнения за развиване 
на симптоми на COVID-
19 от лежащо болните.

Лабораторията ще е 
достъпна срещу запла-
щане и за всички, които 
биха искали да прове-
рят своя статус относно 
евентуално носителство 
на коронавирусна инфек-
ция, уточни д-р Тодоров.

Във връзка с „Усло-
вия и ред в изпълнение 
на § 1, ал. 4 от Закона 
за бюджета на НЗОК 
за 2020 г., определени 
съвместно между Наци-
оналната здравноосигу-
рителна каса и “Българ-
ския лекарски съюз“ на 
територията на област 
Монтана, НЗОК е из-
платила незаплатените 
дейности в болничната 
медицинска помощ, съ-
общиха от РЗОК – Мон-
тана. Средствата са как-
то следва:

За 2015 г.  НЗОК е 
изплатила 79 119 лв. на 
МБАЛ ЕООД , гр. Бер-
ковица; “СБР – НК ЕАД 
– филиал „Св. Мина“, 
гр. Вършец и МБАЛ „Д-р 
Стамен Илиев“ АД, гр. 
Монтана.

За 2016 г. НЗОК е 
изплатила 5 735 лв. на 
МБАЛ ЕООД , гр. Бер-
ковица; МБАЛ „Св. Н. 
Чудотворец“ ЕООД, гр. 
Лом и МБАЛ „Д-р Ста-
мен Илиев“ АД, гр. Мон-
тана.

На 19 ноември след 
архиерейска света Бо-
жествена Литургия пред 
катедралния храм във Ви-
дин „Свети Димитрий“ бе 
отслужен водосвет. След 
него, при биенето на цър-
ковните камбани литийно 
шествие се отправи към 
МБАЛ “Света Петка”, къде-
то бяха отправени молит-
ви за здраве, изцеление 
и помощ при лечението 
на болните от COVID-19. 
Литията, водена от Ви-
динския владика Даниил 
продължи по маршрут: ул. 
„Цар Михаил III Шишман“, 
ул. „Казармена“, ул. „Баба 
Вида“, ул. „Цар Иван Сра-

цимир“, ул. „Княз Борис I“, 
пл. „Бдинци“, ул. „Търгов-
ска“, ул. „Екзарх Йосиф I“ 
до Катедралния храм.

На 20 ноември литий-
ни шествия се проведоха 
и в Монтана, и Берковица. 

След Божествена света 
Литургия в храма в Монта-
на „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ бе отслужен водосвет. 
Точно в 12 часа литията се 
отправи по маршрут: бул. 
„3-ти март“, площад „Же-

равица“, пешеходна зона 
до Драматичен театър, 
бул. „Александър Стамбо-
лийски“, ул. „Цар Борис III” 
и ул. „Веренишка“. Шест-
вието завърши пред храм 
„Св. св. Кирил и Методий“. 
В Берковица от 16 часа 
беше отслужен водосвет 
пред църквата „Св. Нико-
лай Мирликийски Чудотво-
рец“. След това от храма 
литийното шествие се 
отправи към централна-
та зона на града и завър-
ши пред храм „Рождест-
во Богородично“, където 
бе отслужена празнична 
Вечерня в навечерието 
на големия християнски 
празник „Въведение Бого-
родично“.

“Нека в дните на пост 
усърдно се помолим Бог 
да прояви Своята велика 
милост към всички страда-
щи, към лекуващите, упра-
вляващите и всички, които 
се трудят при сегашната 
усложнена от епидемията 
обстановка и ни даде бла-
гополучно избавление от 
болестта за наша телесна 
и духовна полза и спасе-
ние“, призоваха от Видин-
ската света митрополия.

Шествията се проведо-
ха при спазването на всич-

ки противоепидемични 
мерки. Литийни шествия 
ще се проведат и в Кулска, 
Белоградчишка и Ломска 

духовна околия.
Снимки: „радио 

видин“

Снимка: община 
монтана
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Важно за гражданите, чиито лични 
документи изтичат през 2020 г. 

Концерт на Симфониета Видин

оБява
областна дирекция на мвр – видин обявява конкурс 

за назначаване на държавна служба на вакантна 
изпълнителска длъжност, за която се изисква задъл-
жителна първоначална професионална подготовка:

- младши разследващ полицай - старши разследващ 
полицай в РУ – 1 (една) вакантна длъжност. 

информация за конкурса на www.mvr.bg. 
за връзка с „Човешки ресурси"- тел. 094 694 444.

В област Монтана са в готовност за зимата

Последният концерт за 
този месец на Симфоние-
та Видин поставя акцента 
върху едни от най-попу-
лярните композитори на 
Източна Европа.

Заповядайте на 26.11, 
от 18:00 ч. да се наслади-
те на любими произведе-
ния под диригентството на 

Свилен Симеонов. Солист 
цигулка - Александрина 
Миленова.

В програмата ще чуете: 
Чайковски - сюита из ба-
лета "Лешникотрошачка-
та"; руски танц из балета 
"Лебедово езеро", Глинка 
- увертюра "Руслан и Лю-
дмила", Хачатурян - валс 

от "Маскарад", Виенявски 
- "Легенда"

26.11/ четвъртък/ 18:00 
ч./, зала "Филхармония"

Билети може да откри-
ете предварително в МОЛ 
Видин –  етаж 1, или Сим-
фониета Видин – ул. „Гра-
динска“ 1.

В Монтана са оси-
гурени материали за 
зимното поддържане на 
пътищата. В пунктовете 
има над 1200 тона сол, 
10 600 тона пясък и бли-
зо 40 тона химически 
вещества. Доставките 
ще продължат съгласно 
договорите.

115 машини са оси-
гурени за почистването 
на пътищата от репу-
бликанската мрежа в 
област Монтана. 16 са 
предвидени само за 
прохода „Петрохан“, къ-
дето първо се получа-

ват заледявания и пада 
сняг.

От Агенция пътна 
инфраструктура при-

зовават шофьорите да 
подготвят автомобили-
те си за зимни условия.

С изменение на 
параграф 10 от пре-
ходните и заключи-
телни разпоредби на 
Закона за мерките и 
действията по вре-
ме на извънредното 
положение, обявено 
с решение на На-
родното събрание 
от 13.03.2020 г. и за 
преодоляване на по-
следиците, гласувани 
на 06.11.2020 г., беше 
прието следното:

Срокът на валид-
ност на личните карти и 
паспортите, който изтича 
в периода от 13.03.2020 г. 
до 31.01.2021 г., се удъл-
жава с 6 месеца.

Срокът на валидност 
на СУМПС, който изтича в 
периода от 13.03.2020 г. до 
31.12.2020 г., се удължава 
със 7 месеца, считано от 
датата на изтичане на сро-
ка, посочен в съответното 
свидетелство.

При желание/необхо-
димост всеки гражданин 
може да подаде заявле-
ние за нова лична карта и 
паспорт и преди изтичане-
то на удължения срок.

в одмвр - видин е 
създадена организация 
за предсрочна подмяна на 
документите за самолич-
ност. Не е задължително 
да се изчаква изтичане 
валидността на личната 
карта, паспорта и свиде-
телството за управление 
на моторно превозно сред-
ство, за да се подава заяв-
ление за нов документ. 

Всички лица с постоя-
нен адрес на територия-
та на област Видин имат 
възможност да подадат 

заявление за издаване 
на лична карта и паспорт 
във всяко едно от звената 
в ОДМВР – Видин: сек-
тор „Български докумен-
ти за самоличност“  в гр. 
Видин, ул. „Цар Симеон 
Велики“№87; Районно уп-
равление гр. Белоградчик, 
пл. „Възраждане“№3; Ра-
йонно управление гр. Кула, 
ул. „Възраждане“№36; 

Приемът на заявление 
за издаване на свидетел-
ство за управление на 
МПС се извършва в сектор 
„Пътна полиция“, във ви-
динската Южна промиш-
лена зона. 

Звената „Български до-
кументи за самоличност“ 
в Районните управления 
в гр. Белоградчик и гр. 
Кула приемат заявление 
за издаване на СУМПС на 
български граждани само 
с обикновена услуга, в 
случаите на: подмяна на 
СУМПС, поради изтичане 
срока на валидност; при 
вече изтекъл срок на ва-
лидност; при промяна на 
данните на водача, отна-
сящи се до смяна на фа-
милия и транслитерация и 
при издаване на дубликат. 

Работното време на гише-
тата в делнични дни е от 
8.30 до 17.30 часа без пре-
късване.

Мярката е с цел по-
равномерно натоварване 
на звената „Български до-
кументи за самоличност“ 
и сектор „Пътна полиция“, 
както и за удобство на 
гражданите.

Всеки понеделник, на 
интернет страницата на 
ОДМВР - Видин, се пуб-
ликуват числовите данни 
за броя на подадените 
заявления и получените 
лични документи в дел-
ничните дни на предход-
ната седмица. Целта на 
предоставената информа-
ция за натовареността на 
гишетата е да подпомогне 
гражданите в избора им 
на подразделение, в което 
да подменят личните си 
документи. 

Всички граждани с 
постоянен адрес на те-
риторията, обслужвана 
от одмвр - враца, имат 
възможност да подават 
заявления за издаване на 
български лични докумен-
ти с платена такса за обик-
новена поръчка във всяко 

едно от звената „Бъл-
гарски документи за 
самоличност“ на те-
риторията на област 
Враца.

в одмвр - мон-
тана е създадена ор-
ганизация за предс-
рочна подмяна на 
документите за са-
моличност, изтичащи 
през 2020 година. 

Не е задължител-
но да се изчаква изти-
чане валидността на 
личната карта, паспор-

та и свидетелството за уп-
равление на моторно пре-
возно средство (СУМПС), 
за да се подава заявление 
за нов документ. 

Всички лица с постоя-
нен адрес на територията 
на област Монтана имат 
възможност да подадат 
заявление за издаване на 
лична карта и паспорт във 
всяко едно от звената в 
ОДМВР Монтана: Сектор 
„Български документи за 
самоличност“ гр. Монтана, 
бул. „Александър Стамбо-
лийски“ № 2; Районно уп-
равление гр. Лом, ул. „Фи-
лип Тотю“ № 9; - Районно 
управление гр. Берковица, 
пл. „Йордан Радичков“ № 
13; Районно управление 
гр. Вършец, ул. „Ботуня“ 
№ 2. Приемът на заявле-
ние за издаване на свиде-
телство за управление на 
МПС се извършва в сектор 
„Пътна полиция“ при ОДМ-
ВР - Монтана, ул. „Искър“ 
№ 11. 

Звената „Български до-
кументи за самоличност“ 
в Районните управления 
на ОДМВР в гр. Лом, гр. 
Берковица и гр. Вършец 

приемат заявление за 
издаване на СУМПС на 
български граждани само 
с обикновена услуга, в 
случаите на: подмяна на 
СУМПС, поради изтичане 
срока на валидност; при 
вече изтекъл срок на ва-
лидност; при промяна на 
данните на водача, отна-
сящи се до смяна на фа-
милия и транслитерация и 
при издаване на дубликат. 

Гражданите, притежа-
ващи валиден български 
електронен подпис могат 

да подадат заявление за 
издаване на лична карта 
и паспорт по електронен 
път, чрез портала за елек-
тронни административни 
услуги на МВР на интер-
нет адрес: e-uslugi.mvr.bg. 
Заявление за подмяна на 
повредено, унищожено, 
изгубено или открадна-
то свидетелство за уп-
равление на МПС с ново 
свидетелство със същата 
валидност може да се по-
даде и по електронен път 
чрез: e-uslugi.mvr.bg.

продава 
имоТи

продавам етаж от 

къща 100 кв. м, дворно 

място 160 кв. м, със са-

мостоятелен вход, в иде-

ален център, в близост до 

Черквата и МОЛ-а, цена 

69 000 лв.; тел.: 0898 633 

302

продавам двустаен 

апартамент на Селището, 

ет. 2, цена 12 000 лв.; тел.: 

0879 589 266

продавам тухлен 

апартамент във Видин, 

102 кв. м, с таванска, 18 

кв. м, с четири тераси, 

цена 50 000 лв., ул. „Ле-

нин“; тел.: 0882 096 555

продавам гарсоние-

ра в ж.к. „Панония“, ет. 4, 

ремонтирана и обзаведе-

на, цена 26 000 лв.; тел.: 

094/600 399, 0887 381 

855

продавам двустаен 

тухлен апартамент в ж.к. 

„Г. Бенковски“, ет. 1, до 

крепостта „Баба Вида“, 

обзаведен, ПВЦ догра-

ма, ламинат, цена 43 000; 

тел.: 0898 633 302

продавам във Ви-

дин къщи и апартаменти 

и парцели в Западна и 

Южна промишлена зона; 

тел.: 0888 622 789

продавам масивна 

едноетажна къща, с жи-

лищна площ около 75 кв. 

м, находяща се в цен-

тралната част на гр. Ви-

дин, с дворно място 375 

кв. м; тел.: 0877 151 848, 

0876 808 296

продавам двустаен 

апартамент на ул. „Широ-

ка“, 60 кв. м, ет. 2,; 

тел.: 094/600 399, 
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медико-денТален ЦенТЪр 
„омега“ - видин

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

медиЦинСки ЦенТЪр 
„здраве“ - видин

ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК – от 17:00 до 19:00 ч.
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продавам портална врата
двукрилен входен портал, използван. 

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

Тел.: 0899 881 656

общински драматичен театър - видин
дарителска кампания 

Дари средства за над-
пис на емлбематичната 

сграда на театъра
дарителска сметка:
Получател: Община 

Видин
Банка ДСК – Видин 

BIC: STSABGSF
IBAN: BG03STSA93008400046000
Код за пращане: 445100 – за страната
                              445200 – за чужбина
Основание: Дарение за Общински драматичен 

театър

0887 381 855

п р о д а в а м 

двустаен тухлен 

апартамент в ж.к. „Боно-

ния“, 65 кв. м, ет. 4, обза-

веден (парно, климатик, 

ПВЦ дограма), цена 46 

000 лв.; тел.: 0898 633 

302

продавам /Заменям 

парцел, 521 кв. м, ж.к. 

“Крум Бъчваров”, без по-

средник; тел.: 0876 099 

585

продавам изгодно го-

ляма тухлена гарсониера 

в ж.к. “Химик”, 50 кв. м; 

тел.: 0888 259 935

продавам двустаен 

тухлен апартамент в ж.к. 

„Ал. Стамболийски“, 65 

кв. м, цена 32 500 лв.; 

тел.: 094/600 399, 0887 

381 855

продавам двустаен 

тухлен апартамент в ж.к. 

„Химик“, 61 кв. м, ет. 2, 

цена 38 000 лв.; тел.: 0898 

633 302

продавам дворно 

място 1200 кв. м, със ста-

ра къща и кладенец, в гр. 

Дунавци; тел.: 0888 629 

601

продавам къща и кух-

ня на 6 км от Видин, сани-

рани, с 2 дка, оградени с 

високи 1,80 м стени, цена 

70 000 лв.; тел.: 0882 096 

555

продавам двустайни 

тухлени апартаменти до 

Музея: на ет. 2 – 80 кв. м, 

на ет. 4 – 60 кв. м; тел.: 

094/600 399, 0887 381 855

продавам две къщи в 

един двор, за ремонт, в с. 

Покрайна, дворно място 

1030 кв. м, център, цена 

18 000 лв.; тел.: 0898 633 

302

продавам земеделска 

земя в землището на село 

Раброво, 7.5 дка, трета 

категория, обработваема, 

цена 1000 лева; тел.: 0897 

942 438

продавам дворно мяс-

то в село Покрайна, 900 

кв. м; тел.: 0893 269 304 

продавам тристаен 

тухлен апартамент в ж.к. 

„Ал. Стамболийски“, 90 кв. 

м, ет. 2, цена 55 000 лв.; 

тел.: 094/600 399, 0887 

381 855

купува имоТи 

купувам промишлен/

търговски или друг вид 

имот в град Видин, със 

сграда и двор, за пред-

почитане на изплащане 

с първоначална вноска; 

тел.: 0893 502 430

купувам селски къщи 

в област Видин; тел.: 094/ 

600 481, 0899 823 840 

дава под наем 

давам под наем офи-

си и магазини във Видин; 

тел.: 0888 622 789

давам под наем хале-

та; тел.: 0888 677 866

ТЪрСи под наем 

Търся самостоятелна 

къща под наем, гарсони-

ера или двустаен; тел.: 

0899 484 805

разни продажБи 

продавам мъжки яке-

та: телешки бокс - размер 

XXL, цена 80 лв., и не-

промокаемо яке – размер 

M, цена 30 лв., запазени; 

тел.: 0893 827 343

продавам абрихт, го-

лям банцинг, кантар до 

500 кг, фуражомелка, голя-

ма бормашина, 2 бр. ма-

шини за рязане на винкел, 

казани за варене на ракия 

– 120 и 70 л, с. Шишенци; 

тел.: 0933 82 353

продавам дърводел-

ски машини – банциг, аб-

рихт, дърводелски инвен-

тар; тел.: 0882 096 555

продавам /Заменям 

немска перална машина, 

цена 520 лв.; тел.: 0886 

109 417

продавам банциг и 

борапарат; тел.: 0884 850 

159

разни купува

изкупувам народ-

ни носии, всякакви; тел.: 

0878 241 027

раБоТа

магазин за дрехи в 

центъра на Видин търси 

да назначи продавач-кон-

султант с опит; тел.: 0884 

307 439

Търся жена като бол-

ногледачка за град Со-

фия, подсигурена храна и 

нощувка, добро заплаща-

не; тел.: 0988 765 898

Търся продавач на 

вестници; тел.: 0879 168 

048

уСлуги

Шпакловане, боядис-

ване, гипскартон, монтаж 

на ламиниран паркет; 

тел.: 0988 700 968

ремонт и продажба на 

хладилници и фризери; 

тел.: 0878 236 392, Пепи

Строително-ремонт-

ни дейности, боядисване, 

преградни стени, фаянс, 

ламинат, ВиК инсталации; 

тел.: 0898 674 203, 0889 

128 424, 0896 332 063

Шпакловка, боядис-

ване, преградни стени от 

гипскартон, окачени тава-

ни, теракот, фаянс, мра-

мор; тел.: 0883 493 209, 

0896 010 382

авТомоБили, 
ЧаСТи

продавам “Опел Ком-

бо”, 1.7, дизел, 2005 годи-

на, цена 1300 евро; тел.: 

0899 667 133

СелСкоСТоп. 
ТеХника

продавам китайски 

трактор, с плуг, ремарке, 

култиватор, загърляч и 

цистерна; тел.: 0876 771 

875

продавам комбайн 

„Нива”; тел.: 0899  318 

823

продавам трактор 

„Владимировец Т-25”, с 

пълен комплект техника; 

тел.: 0899 594 602

разни

подарявам детска 

количка, детско столче и 

столче за хранене – много 

запазени; тел.: 0876 553 

488
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