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Д-р Ивета 
Найденова е 

спечелила 
конкурса за 

директор на МБАЛ 
„Света Петка“

Четете на стр. 3

Младеж от Видин участва в 
конкурс със своя авторска песен 

Започна ремонт на пътните участъци 
Видин – Кула и Кула – Срацимирово

Започна изграждане на нов физкултурен 
салон в училището в село Ружинци

Младеж от Видин 
участва в конкурс със 
своята първа авторска 
песен. Калоян Симеонов 
е втора година студент 
в НСА, а писането на 
текстове му е хоби, към 
което се обръща, когато 
има нужда от успокое-
ние и релакс. По щаст-

лива случайност научил 
за конкурс, организиран 
от Murda Boyz и решил, 
че това е шансът пос-
ланията, които отправя 
с песните си, да стигнат 
до най-много хора. А за-
едно с това младежът 

Започна изграждане-
то на нов физкултурен 
салон в средното учили-
ще в село Ружинци. На 
официална церемония на 

31 март кметът на общи-
на Ружинци Александър 
Александров заедно с 

Започнал е ремонт на 
два участъка от републи-
канската пътна мрежа 
в област Видин, с което 

значително ще се 
подобри състоя-
нието на пътната 
инфраструктура 
в община Кула. 
Пътните участъ-
ци, по които вече 
са стартирали 
ремонтите, са Ку-
ла-Срацимирово 
и Видин-Кула. Из-
пълнението е въз-
ложено на местни 
фирми, съобщиха 
от Община Кула.

От местната 
администрация 

информираха, че 
ще бъде рехабилитиран 
участък от пътя Кула – Приеха бюджета на 

Община Чупрене за 2021 г.
Промени в капиталовите разходи в по-
следния момент създадоха напрежение 

между кмета и местния парламент

5 221 090 лв. е бюдже-
тът на Община Чупрене за 
2021 година. В последния 
ден на месец март чупрен-
ският местен парламент 
прие финансовата рам-
ка, в която Общината ще 

работи през настоящата 
година. В сумата са вклю-
чени и 1 млн. лв. целеви 
средства за асфалтиране 
на улици, предоставени 

Във Видинско коалиция ГЕРБ-СДС е първа
Втора остава „БСП за България“ с 12% по-слаб резултат

Четете на стр.2

Бойко Борисов: Приемаме категорич-
ната победа на изборите като 

вот на доверие от хората, че 
именно ние трябва да върнем 
България на пътя на растежа

“Поздравления за всички българи, които въпреки 
пандемията и дъжда отидоха и гласуваха. Поздравле-
ния за докторите и за изборната администрация. Бла-
годаря и на избирателите!” Това заяви лидерът на ПП 
ГЕРБ Бойко Борисов в първи коментар на изборните 
резултати. Както винаги, българите са мъдри. “Въпреки 
манипулациите, те гласуваха за стабилност. А тя ще е 
особено нужна на страната 
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Във Видинско коалиция ГЕРБ-СДС е първа
Втора остава „БСП за България“ с 12% по-слаб резултат

Коалицията ГЕРБ-СДС 
е със значителна преднина 
на парламентарните избо-
ри във Видин – това показ-
ват данните на Централ-
ната избирателна комисия 
(ЦИК) . Според тях, коали-
ция ГЕРБ-СДС получава 
подкрепата на около 33% 
от видинските гласопода-
ватели. Коалиция „БСП за 
България“ остава втора с 
около 20,5%. Партия „Има 
такъв народ“ е трета с ре-
зултат от около 15%. В на-
чалото на преброяването 
с доста близки резултати 
се движеха ДПС и коали-
ция „Демократична Бъл-
гария – Обединение“, но с 
обработката на по-голям 
процент от протоколите на 
секционни комисии ДПС 
успя да вземе преднина 
и стабилно се настани на 
четвърто място с около 
9% електорална подкрепа 
пред „Демократична Бъл-
гария – Обединение“ с око-
ло 4,8%.

Над 1% от гласове-
те на избирателите във 
Видинско получават още 

шест партии и коалиции. 
Това са „Изправи се! Му-
три вън!“ и „Републиканци 
за България“, които взимат 
малко над 3% от гласове-
те; ВМРО – БНД получава 
почти 3%; „Българско на-
ционално обединение“ (с 
която участва Васил Бож-
ков) остава с около 2%; а с 
около 1,5% - „Възраждане“ 
и „Патриотична коалиция – 
ВОЛЯ и НФСБ“.

Изборният ден в област 
Видин е преминал спокой-
но, отбелязват от Районна-
та избирателна комисия. 
Избирателната активност 
в областта е 47,89%, като 
до края на изборния ден 
правото си на глас са уп-
ражнили 41 095 жители на 
областта. 

От кои листи ще бъ-
дат излъчени четири-
мата представители 
на област Видин в 45-

ото Народно събрание?
Както след всеки пар-

ламентарен вот, и сега 
това е големият въпрос. 
На този етап бихме могли 

със значителна степен на 
вероятност да прогнози-
раме, че по един сигурен 
мандат в 5-ти изборен ра-
йон Видински ще вземат 
Коалиция ГЕРБ-СДС, Коа-
лиция „БСП за България“ и 
ПП „Има такъв народ“. На 
този етап изглежда логич-
но четвъртият мандат да 
отиде при четвъртата по-
литическа сила на местно 
ниво – ДПС, ако, разбира 
се, преразпределението 
на гласове (в българската 
изборна система се прила-
га методът на най-големия 
остатък – т.нар. метод на 
Хеър-Ниймайер) не обърка 
отново сметките, както се 
случваше на предходните 
парламентарни избори. 

Резултатите във Ви-
динска област значи-
телно се различават 

от тези за страната – 
както по отношение на 

подредбата на партиите 
и коалициите, така и при 
подкрепата за тях. Макар и 
в двата случая ГЕРБ-СДС 
да е първа политическа 
сила, преднината й във 
Видин е доста по-висока 
от на национално ниво. 
Сравнение с изборите пре-
ди четири години показва, 
че подкрепата за ГЕРБ във 
Видин, изразяваща се в 
абсолютен брой избирате-
ли, се запазва – през 2017 
година за нея са гласували 
малко над 12 хил. видин-
ски избиратели, колкото 
са го направили и сега (с 
уговорката, че на тези из-
бори ГЕРБ участва в коа-
лиция със СДС – партия, 

която преди четири години 
беше част от разпадналия 
се вече „Реформаторски 
блок“). Но при всички поло-
жения подобен резултат е 
успех за местните структу-
ри на ГЕРБ, още повече на 
фона на отстъплението на 
партията на национално 
ниво и факта, че на избо-
рите на 4 април коалиция 
ГЕРБ-СДС участва във Ви-
дин с листа, в която доми-
нираха гражданските кан-
дидатури. 

Интересен е и резул-
татът за БСП – във Ви-
дин партията столетница 
постига доста по-силен 
резултат от средния си за 
страната и се нарежда на 
второ място. Все пак едва 
ли това може да е успоко-
ение за местната партийна 
централа. Защото резул-
татът, който БСП получава 
сега във Видинско, е зна-
чително по-слаб от постиг-
натия на предходните пар-
ламентарни избори – през 
2017 година БСП е първа в 
област Видин с над 38% от 
гласовете (над 16 хил. гла-
са), четири години по-къс-
но резултатът й е по-слаб, 
като много по-малко са и 
видинските избиратели, 
дали своя глас за листата 
й – около 7,5 хиляди.

Интересно развитие 
е, че втората политическа 
сила на национално ниво – 
новият играч на политиче-
ската сцена „Има такъв на-
род“, се нарежда на трето 
място в предпочитанията 
на видинските гласоподава-
тели. Във Видин „Демокра-

през следващите няколко 
месеца, които ще бъдат 
решаващи. 29 млрд. евро 
ще получим от ЕС за въз-
становяване от кризата. 
Приемаме категоричната 
победа на изборите като 
вот на доверие от хората, 
че именно ние трябва да 
върнем България на пътя 
на растежа. Никога не сме 
бягали от отговорност, 
няма да го направим и 
сега. Очаквам да видя от 
партиите с по-малка елек-
торална подкрепа, които 
дори си позволяват да го-
ворят от името на народа 
- дали наистина ги е грижа 
за хората. Защото ако е 
така, трябва да обединим 
сили и да преборим пан-
демията. Това е начинът 
държавата да тръгне на-
пред. Това е начинът хо-
рата да живеят по-добре. 

Вече видяхме, че oпитът 
за преврат, разделението 
и омразата не носят нищо 
добро. Те не са и в приро-
дата на българина. Пре-
дизвикателствата пред 
страната са прекалено го-
леми, за да си позволим и 
политическа криза. Време 

е за повече отговорност и 
по-малко приказки!

Благодаря на моята 
партия ГЕРБ. Въпреки 
провокациите, водихме 
толерантна кампания. 
Показахме как трябва да 
работи партията - мобили-
зирано, с активно участие 

на всички структури и Из-
пълнителната комисия.

Накрая поздравявам 
и всички партии, които 
влизат в парламента. Зад 
всяка една от тях сто-
ят гласове на български 
граждани”.

Бойко Борисов: Приемаме категоричната победа на изборите като 
вот на доверие от хората, че именно ние трябва да върнем 

България на пътя на растежа

тична Бъл-
гария“ също 
п о л у ч а в а 
доста по-
слаб ре-
зултат от 
средния за 
страната, по-
добна е ситу-
ацията и при 
„Изправи се! 
Мутри вън!“. 
За сметка на 
това пък „Ре-
публиканци 
за България“ 
във Видин 
постигат над 
3%, при мал-
ко над 1% 
на нацио-
нално ниво, 
за което със 
сигурност е 
допринесъл 
фактът, че в нашата област 
партията на Цветан Цвета-
нов разчиташе на листа с 
разпознаваеми лица – би-
вшите кметове на общини-
те Видин и Димово Огнян 
Ценков и Лозан Лозанов, 
както и бившата областна 
управителка на Видин Ал-
бена Георгиева.

Иначе очаквано преда-
ването на протоколите от 
членовете но секционните 
избирателни комисии се 
проточи. Тази година за-
ради епидемичната обста-
новка то се извършваше 
не в залата на Областна 
администрация, както оби-
чайно, а в Спортна зала 
„Фестивална“. Пред нея до 
обяд на 5 април все още 
имаше членове на СИК, 
чакащи за да предадат 
своите протоколи. Мнозина 
бяха и тези, които посрещ-
наха изгрева на слънцето 
дремейки на някоя от се-
далките в Спортната зала, 
докато чакат своя ред. 

„Шарен“ парламент
Според обявените от 

ЦИК междинни резултати 
при малко над 80% обра-
ботени протоколи (данните 
са към 14:30 часа, когато бе 
редакционното приключва-
не на броя), на национално 
ниво ГЕРБ – СДС получава 
близо 26%. На второ мяс-
то се нарежда „Има такъв 
народ“ с подкрепа от малко 
над 18%. „БСП за Бълга-
рия“ е трета, с близо 15%. 
„Демократична България – 

Обединение“ е на четвърто 
място с около 10%, ДПС се 
нарежда пета, с малко под 
10%, в Народното събра-
ние свои представители 
вкарва и „Изправи се! Му-
три вън!“ – около 5%. Мал-
ко под границата за вли-
зане в Парламента остава 
ВМРО – около 3,5%. 

Ако трябва да дадем 
определение на следва-
щия парламент, то би било 
парламент на невъзможни-
те коалиции – поне ако се 
доверим на предизборните 
заявки на партийните ли-
дери с кого не биха упра-
влявали. Защото преди из-
борите никоя от партиите 
не посмя да декларира с 
кого би управлявала. Е, на-
стана време на следизбор-
ните пазарлъци, в които 
част от силните козове са в 
ръцете на Слави Трифонов 
и „Има такъв народ“. Веро-
ятно партиите ще изчакат 
окончателното обявяване 
на резултатите, преди да 
започнат официални разго-
вори. Неофициалните вече 
със сигурност са в ход. А 
дали те ще доведат до 
сформиране на правител-
ство и дали то ще е дос-
татъчно стабилно, за да 
изкара пълен мандат, или 
ще гледаме втори сезон на 
сагата „Орешарски“, след-
ващите седмици и месеци 
ще покажат. 
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Грамада – Срацимиро-
во – о.п. Видин-Димово 
с дължина от близо 28 
км. Дейностите се из-
вършват с допълнително 
задание, а срокът на из-
пълнение е до 29 октом-
ври тази година. Освен 
асфалтиране, полагане 
на хоризонтала марки-
ровка и монтаж на нови 
пътни знаци, в дейности-
те по проекта е включен 
ремонт на 23 водостока; 
седем големи съоръже-
ния, както и повдигане 
или понижаване на съ-
ществуващи ревизионни 
и дъждоприемни шахти. 
Ще бъде поставена нова 
ограничителна система 
за пътищата, включи-
телно и монтиране на 
комбинирани огради при 
мостовите съоръжения. 
Подменени ще бъдат бе-
тоновите бордюри в три 

населени места – Кула, 
Грамада и село Сраци-
мирово. 

Междувременно с 
почистване на расти-
телност и машинно под-
равняване на банкети е 
започнала и предвари-
телната работа по ре-
хабилитацията на пътя 
Видин-Кула. От Община 
Кула обясниха, че учас-
тъкът, който подлежи 
на ремонт, е от пътен 
възел „Кула“ на обход-
ния път на град Видин 
до начало на град Кула. 
Предвидените ремонтни 
дейности включват ня-
колко вида строително-
монтажни работи. Сред 
тях са реконструкции на 
компрометирана пътна 
настилка; полагане на 
несортиран скален ма-
териал; полагане на не-
плътен и плътен асфал-
тобетон и др.

кандидата за народен 
представител Росен Цве-
тков направиха символич-
ната „първа копка“. 

Церемонията започна с 
водосвет, който отслужиха 
Негово Високопреосвещен-
ство Видинският митро-
полит Даниил и протойе-
рей Рафаил, архиерейски 
наместник. Дядо Даниил 
благослови начинанието и 
пожела здраве и успех на 
хората, ангажирани с ре-
ализацията. В събитието 
участваха още началникът 
на Регионалното управле-
ние на образованието Ве-
селка Асенова, общински 
съветници, ученици, препо-
даватели, граждани и гости 
на селото. В обръщение-
то си кметът Александър 
Александров подчерта, че 
спортуването е важно за 
правилното израстване на 
нашите деца и ние сме тези, 
които трябва да насърчават 

развитието на техните уме-
ния, физическите им въз-
можности и спортната им 
култура. Кметът благодари 
за усилията на екипа, който 
работи по изпълнението на 
Инвестиционната програма 
за устойчиво и интегрира-
но развитие на общината и 
пожела успех на фирмата-
изпълнител в предстоящите 
дейности. Александров из-
рази надежда след няколко 
месеца всички присъстващи 
на церемонията да се събе-
рат отново на същото място 
за прерязване на лентата 

на новото модерно спортно 
съоръжение.

На свой ред директорът 
на СУ „Никола Й. Вапцаров“ 
Милен Михайлов изказа 
благодарност за усилията 
на местната управа. Той 
определи церемониалната 
първа копка като „дълго-
очакван” празник за учебно-
то заведение.

В момента в училище-
то се обучават 230 учени-
ци от 11 населени места, 
които ще се възползват от 
новия салон. Той ще бъде 
оборудван за провеждане 

на занимания по волейбол, 
баскетбол, футбол и гим-
настика. Изграждането му 
стана възможно благодаре-
ние на държавна подкрепа 
– с постановление на Ми-
нистерски съвет в края на 
2019 година беше предос-
тавен допълнителен транс-
фер по бюджета на Община 
Ружинци в размер на 591 
056 лева, а още 70 000 лв. 
за изграждане на тази съ-
временна придобивка се 
осигуряват от бюджета на 
училището.

иво иванов

Д-р Ивета Найденова е спечелила конкурса 
за директор на МБАЛ „Света Петка“

Почистват нерегламентирани 
сметища в околностите на град Кула

В Ружинци приключи първият етап от създаването 
на нова социална услуга

Започна ремонт на пътните участъци 
Видин – Кула и Кула – Срацимирово Започна изграждане на нов физкултурен салон в училището в село Ружинци

Община Кула из-
вършва почистване на 
нерегламентирани сме-
тища в околностите на 
града - под гробищния 
парк „Горни гробища“ и 
в близост до бившата 
комендатура. „Трудно и 
скъпо начинание, което 
можем да си спестим, 
ако всички съвестно из-
хвърлят отпадъците си 
само на определените 
за това места. Умоля-
ваме всички жители 
на община Кула да не 
изхвърлят отпадъци в 
околностите на града и 

селата“, отбелязаха от 
Общината. 

Поставени са доста-
тъчно съдове за смето-
събиране, включително 
за биоразградими отпа-
дъци, категорични са от 
местната администра-
ция. От там предупреж-
дават, че на нарушите-
лите ще бъдат налагани 
глоби в размер до 1000 
лева. И призовават: 
„Чистотата на домовете 
ни е наше задължение, 
нека бъдем стопани и 
на нашия град и община 
Кула!“

Д-р Ивета Найденова 
официално поема ръко-
водството на болницата 
във Видин. Това става 
ясно от обявените от Ми-
нистерство на здравео-
пазването резултати от 
проведения конкурс за 
избор на членове на Съ-
вета на директорите на 
Многопрофилна болница 
за активно лечение „Све-
та Петка“ – град Видин. 
Освен д-р Найденова, ко-
ято заема поста на изпъл-
нителен директор, пред-
ставител на държавата 
в управителния орган на 
лечебното заведение ще 
е Иван Господинов. На 
този етап няма опреде-
лен независим член на 

Съвета на директорите. 
До момента д-р Най-

денова ръководеше бол-
ницата като прокурист 
– за такъв беше опреде-
лена през януари 2020 
година след като тога-
вашният директор д-р 
Цветан Василев подаде 
оставката си. Д-р Найде-
нова е завършила меди-
цина във ВМИ – Плевен и 
притежава призната спе-
циалност „Пневмология и 
фтизиатрия“, както и „Въ-
трешни болести“. От 2001 
г. до ноември 2018 г. е за-
емала поста началник на 
Пневмофтизиатричното 
отделение в болницата, 
след което – на ордина-
тор в същата структура. 

Д-р Найденова притежа-
ва и предходен тригоди-
шен управленски опит в 

системата на здравеопаз-
ването като управител на 
медицински център.

„Приключи и на доку-
менти първият етап на 
проект „Изпълнение на Ин-
женеринг – проектиране, 
упражняване на авторски 
надзор и изпълнение на 
СМР на обект „Преустрой-
ство и промяна на пред-
назначение на общинска 
сграда в Център за предос-
тавяне на социални услуги 

в УПИ IV-38, кв. 19, с. Ру-
жинци“ бивша „Болница“, 
съобщи кметът на община 
Ружинци Александър Алек-
сандров. Той допълни, че 
извършените дейности са 
на обща стойност 196 800 
лв. и включват поставяне 
на дограма, саниране и 
боядисване на сградата, 
вътрешно преустройство 

(разрушени или изградени 
стени и прегради), вътреш-
но укрепване, полагане на 
основни линии с нови ел. 
инсталация и ВиК. 

„През тази година ще по-
ставим ограда около целия 
имот и ще търсим средства 
от държавата за довърш-

ване на сградата (мазил-
ки, шпакловане, вътрешна 
врати, поставяне на лами-
нат и гранитогрес, осветле-
ние, изграждане на котелно 
и асансьорно отделение) и 
други довършителни рабо-
ти“, каза кметът на община 
Ружинци.
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на Общината с Постано-
вление на Министерски 
съвет.

Напрежение между 
общинското ръководство 
и местния парламент 
обаче създаде гласуване-
то на капиталовите раз-
ходи. Как се е стигнало 
до това, за вестник „НИЕ“ 
разказа кметът на общи-
на Чупрене Анжело До-
бричов. По определянето 
на обектите в програмата 
за капиталови разходи е 
работено продължително 
време, всичко е плани-
рано по най-правилния 
и законов начин, кате-
горичен беше кметът на 

община Чупрене. Той 
обясни, че на този фон 
няколко общински съвет-
ници в последния момент 
решили, че ще направят 
промени. В следствие 
на това в гласуваната в 
крайна сметка програма 
за капиталови разходи 
общо 160 000 лв. са на-
сочени към нови обекти. 
Анжело Добричов под-
черта, че това не само е 
направено в последния 
момент, но липсват както 
мотиви, така и предвари-
телни проучвания, проек-
ти, КСС-та и т.н. 

Той обясни, че значи-
телна част от тези 160 
хил. лв. първоначално 
били предвидени за по-
криване на задължение 
на Общината от предхо-
ден период, а останалите 
– за доизграждане на две 
спортни площадки.  „Пре-
ди няколко години бяха 
започнати две спортни 
площадки в Търговище и 
в Средогрив, но те бяха 
направени до половина-
та, не са доизградени. 
Ние имаме възможност 
тази година да ги довър-

шим – след проучване, 
след събиране на офер-
ти, след значителен обем 
свършена работа се уста-
нови, че за двата обекта 
трябват общо 29 000 лв. 
Те сега вземат тези пари 
и парите за разплащания 
на стари задължения. 
Министерство на финан-
сите ни разреши да из-
вършим разплащане на 
стари задължения – това 
е нашият шанс, защото 
със собствените приходи 
няма как. И благодарение 
на разрешението на Ми-
нистерство на финансите 
ние можем да покрием 
134 000 лв. задължения 
към „ПСТ Холдинг“ – те 

бяха на обща стойност 
337 000 лв., но минала-
та година от собствени-
те приходи успяхме да 
платим една част и сега 
искахме да приключим 
с това“, разказа Анжело 
Добричов. 

„Например, една от 
промените е в шест села, 
изключваме Чупрене и 
Горни Лом, в другите, 
малките шест села да се 
направят спортни или дет-
ски площадки. И никакво 
обяснение защо, нито 
къде… нищо“, коментира 
Добричов. Той отбеляза, 
че незнайно как общин-
ските съветници опре-
делили за изпълнение 

Община Чупрене с проект за модерни-
зиране на оборудването и обзавежда-

нето в четири социални услуги

Приеха бюджета на Община Чупрене за 2021 г.
на всеки един от шестте 
обекта финансиране в 
размер на 12 253 лв., и то 
при положение че напра-
веното от общинската ад-
министрация КСС показ-
ва, че за довършване на 
двете спортни площадки 
в Средогрив и Търговище 
ще трябват по 14 500 лв. 
„Така 5000 лв. няма да 
стигнат и няма да мога да 
довърша тези площадки, 
които стоят като памет-
ник на глупостта, защото 
са направени до полови-
ната“, посочи кметът на 
община Чупрене. 

Добричов коментира 
още, че при коригирането 
на капиталовите разходи 
в тях било включено из-
граждане на санитарен 
възел в местност, която 
попада в обхвата на еко-
логичната мрежа „Натура 
2000“. За което няма раз-
решителни, няма съгла-
суване, няма проект. „Как 
ще обясниш на МОСВ и 
на другите институции, 
че се прави тоалетна без 
да има обяснение къде 
ще отидат отходните 
води“, коментира кметът 
на Чупрене. Той разказа, 

че общинските съветни-
ци отделили и средства 
за ремонт на покрива на 
Кметството в Горни Лом. 
„Направиха това, макар 
че няколко път им казах, 
че сградата, в която се 
помещава Кметството в 
Горни Лом е на четирима 
собственици – БТК, Бъл-
гарски пощи и Потреби-
телска кооперация „До-
верие“, която ако не се 
лъжа е обявила фалит и 
има задължения към НАП 
огромна цифра. Дали 
Общината има право да 
дава пари за ремонт на 
нещо, което е и частна 
собственост? И защо ме 
вкарват в такива фил-
ми?“, реторично попита 
Добричов. 

„По начина, по който 
това е направено, мисля, 
че няма да мине в Минис-
терство на финансите, 
защото е извън рамката, 
в която се работи при за-
лагане на капиталовите 
разходи. Но ще изчакам 
и решението на област-
ния управител“, отбеляза 
кметът на община Чупре-
не. 

Община Чупрене ще 
кандидатства с проект 
пред Фонд „Социална 
закрила“ към Минис-
терство на труда и со-
циалната политика за 
подобряване на услови-
ята в социалните услу-
ги, които са делегирана 
от държавата дейност. 
Проект „Модернизиране 
на оборудването и обза-
веждането на социални-
те услуги, предоставяни 
на територията на об-
щина Чупрене“ включва 
Защитеното жилище в 
Чупрене и центровете за 
настаняване от семеен 
тип в Долни Лом, Вър-
бово и Репляна, съобщи 
за вестник „НИЕ“ замест-
ник-кметът на общината 
Мария Тодорова. 

„Тоест, всички соци-
ални заведения, които 
имаме на територията на 
община Чупрене, ще бъ-
дат облагодетелствани 
от проекта. Стойността 
е 35 978,40 лв., като се 

предвижда закупуване 
на черна и бяла техника, 
с която да бъде модер-
низирано оборудването, 
което има на територия-
та на социалните заведе-
ния. Това ще допринесе 
за по-високото качество 
на предоставяните со-
циални услуги“, обясни 
заместник-кметът, като 
допълни, че от създава-
нето на социалните ус-
луги до момента уредите 
не са подновявани и има 
нужда от това. Затова и 
от Общината решили да 
се възползват от възмож-
ността, която предоставя 
Фонд „Социална закри-
ла“ и да кандидатстват с 
проект. 

„В момента финали-
зираме и подготовката 
на проект „Патронаж-
на грижа +“, който ще е 
насочен към възрастни 
хора и лица под каран-
тина“, допълни замест-
ник-кметът на Чупрене 
Мария Тодорова.

Строителството на пътния участък 
Мездра – Ботевград напредва

Напредва работа-
та по изграждането 
на лот 1 от проекта за 
модернизация на пътя 
Мездра – Ботевград. 
Изпълняват се земни и 
пътни работи – изкопи 
и насипи, стабилизация 
на земна (теренна) ос-
нова, направа на габи-
они, тръбни и правоъ-
гълни водостоци, земни 
и пътни работи в зоната 
на пътен възел „Нова-
чене“ и надлез „Скра-

вена“. Работи 
се по подпорна 
стена и по ре-
конструкцията 
на инженерни 
мрежи.

В ход е из-
граждането на 
големи съоръ-
жения по тра-
сето. Вече са 
изпълнени пи-
лотите на моста 
на р. Бебреш, 
който ще бъде 

с три отвора. Работи 
се и по другите два мо-
ста, които ще бъдат по-
строени в участъка – на 
реките Рударка и Кал-
ница, както и по още 
едно голямо съоръже-
ние – подлез при пътен 
възел „Новачене“. В 
района на с. Скравена 
се изпълняват насипи, 
като е предвидена хи-
мическа стабилизация 
за подобряване на ос-

новите им, и 6 тръбни 
водостока. Вече са из-
пълнени габиони, ре-
конструиран е над 1 км 
от водопровода, който 
захранва вилната зона 
на селото. Направени 
са изкопи и малки съ-
оръжения. Преместени 
са всички комуникации. 
До месец се очаква да 
бъде положен първият 
пласт асфалт в участък 

с дължина 1 километър 
в района на с. Нова-
чене. По трасето там 
се изпълняват земни и 
пътни работи.

Пътят между Мездра 
и Ботевград ще бъде 
с две платна с по две 
ленти за движение в 
посока, с габарит 20 м, 
т. е. двойно по-широко 
от настоящото, което е 
с по една лента за дви-
жение в посока. Трасе-

то ще следва същест-
вуващия път, който ще 
бъде разширен до но-
вия габарит, а насто-
ящото трасе ще бъде 
основно ремонтирано 
и реконструирано. Ще 
има интелигентна сис-
тема за управление на 
трафика, както и пло-
щадки за отдих.



5

Община Видин премахва опасни сгради 

Подменят се счупени люлки на детски площадки във Видин
Оформена бе растителността в парк „Владикина бахча“ 

Общо 18 души започнаха работа в ОП „Чистота, 
озеленяване и благоустройство“ във Видин

Детските градини във Видин, в 
които има избирателни 

секции, ще започнат работа на 
6-ти, вместо на 5-ти април

Детските градини в 
община Видин, в които 
има избирателни секции, 
ще отворят отново мал-
чуганите на 6-ти вместо 
на 5-ти март. Такова е 
решението, гласувано на 
заседание днес на Об-
ластния временен кри-
зисен щаб за оценка на 
риска, след като Общи-
на Видин изпрати писмо 
до неговия председател 
Момчил Станков с мол-
ба детските заведения, в 
които са разположени та-
кива секции, да не рабо-
тят в деня след провеж-
дането на изборите за 
народни представители, 
с оглед осъществяване 
на пълна дезинфекция в 
сградите и осигуряване 
на безопасни условия за 
образователно-възпита-
телен процес на децата. 
Общият брой на детски-
те градини в Общината 
с образувани секционни 
избирателни комисии 
(СИК) e 5, разположени 
в 9 сгради:

1. Филиал „Радост” 
на ДГ ”Славейче”, град 
Видин, ж.к. “Химик”, ул. 
“Горазд” № 67

2. ДГ „Славейче“, 
град Видин, ул. “Горазд” 
№ 36

3. Филиал „Здравец“ 
на ДГ „Русалка“,  град 
Видин, ул. “Баба Тонка” 
№ 1

4. ДГ ”Русалка”, град 
Видин, ул. „Св. Ромил 
Видински“ №76

5. Филиал „Щастливо 
детство“ на ДГ „3орни-
ца“, град Видин, ж.к. „Ва-
сил Левски“

6. ДГ „Зорница“, град 
Видин, ул. „Цар Симеон 
Велики“ №68  

7. Филиал „Вида“ на 
ДГ „Синчец“, град Видин, 
ж.к „Вида“ 

8. ДГ „Синчец“, град 
Видин,  ж. к. „Крум Бъч-
варов“, ул. „Райко Жин-
зифов“ № 26

9. Филиал „Незабрав-
ка“ на ДГ „Арабела“, град 
Видин, ул. „Йеромонах 
Лазар“ №10.

Решението е взето с 
оглед на епидемичната 
обстановка в областта, 
удължената извънредна 
епидемична обстановка 
в Република България 
до 30 април 2021 г. и оч-
акваното струпване на 
голям брой хора в СИК, 
образувани в детски гра-
дини на територията на 
Община Видин, криещо 
огромен риск от заразя-
ване и разпространение 
на COVID-19.

Останалите детски 
градини, в които няма 
избирателни секции, ще 
отворят врати на 5 ап-
рил, съобразно запове-
дта на здравния минис-
тър.

Започна премахва-
не на опасни сгради в 
община Видин. Обслед-
ванията на подобни по-

стройки се извършват по 
жалби на граждани или 
сигнали от служители на 
отдел „Контрол и опазва-

не на обществения ред“ 
при Общината, уточниха 
от местната администра-
ция. От там съобщиха, 
че вчера (29 март) е пре-
махната сграда в кв. „Ка-
лето“, известна като „ста-
рата поща“, която дълги 
години е изпълнявала 
това предназначение. 
Мястото е разчистено и 
отпадъците се извозват. 
Пространството ще бъде 
облагородено и превър-
нато в зелена площ. 

Предстои да бъде 
разрушена и сградата 
на стара хлебопекарна 

в село Бела Рада, която 
също е общинска соб-
ственост. За премахва-
нето на опасните обекти 
има гласувано решение 
на Общински съвет - Ви-
дин и издадена заповед 
от кмета на Общината.

Продължават обслед-
ванията на още общин-
ски сгради, които поради 
естествено износване 
или други обстоятелства, 
са станали опасни за 
здравето и живота на 
гражданите, негодни са 
за използване, застра-
шени са от самосрутва-

не, създават условия за 
възникване на пожар или 
са вредни в санитарно-

хигиенно отношение и не 
могат да се поправят или 
заздравят.

След извършен оглед 
на състоянието на детски-
те площадки в град Видин, 
от Общинското предприя-
тие „Чистота, озеленяване 
и благоустройство“ са за-
почнали да поставят нови 
люлки на мястото на счупе-
ните, информираха от об-
щинската администрация. 
Уточниха, че досега това е 
направено на три места в 
Крайдунавския парк (сре-
щу Художествената гале-
рия, до Телеграф капия и 
до Речна гара), до бившата 
поликлиника и на площад 

„Ташкюприя“. Дейностите 
продължават, като се ре-
монтират и други счупени 
съоръжения, за да се оси-
гурят безопасни условия за 
игра на децата. Това съоб-
щи директорът на предпри-
ятието Емилиян Евтимов. 
И допълва, че там, където 
има по-буйна растителност 
около детските площадки, 
тя се разрежда и оформя, 
като пространството се по-
чиства.

През миналата седми-
ца бе оформяне растител-
ността в парк „Владикина 

бахча“ във Видин. 
Един от приорите-
тите на Общинското 
предприятие „Чис-
тота, озеленяване 
и благоустройство“ 
е поддържането на 
всички паркове във 
Видин в образцов 
вид. В Крайдунав-
ския парк и парк 
„Рова“ кастренето 
на растителността 
почти приключи, а 
от няколко дни се 
работи и в парк „Владикина 
бахча“. 

Извършена бе се ре-
зитба на храсти и дърве-
та – оформяне на живите 
плетове и короните на дър-
ветата и премахване на не-
желаната самонастанила 
се растителност, както и 
почистване на събралите 
се под храстите отпадъци. 
След като кастренето при-
ключи, беше извозена шу-
мата, останала от есента. 
Заедно с това работниците 

от строителната бригада 
ремонтираха компромети-
раните детски съоръжения, 
пейки, кошчета. Така парк 
„Владикина бахча“ ста-
на още по-привлекателно 
място за разходка и отдих и 
ще предлага на видинските 
деца чудесни условия за 
игри. Предвижда се също в 
парка да бъдат поставени 
нови пейки, а повредените 
на територията на целия 
град да се подменят.

Още 18 души започват 
работа в Общинско пред-
приятие „Чистота, озеле-
няване и благоустройство“ 
във Видин. Вчера (31 март) 
кметът д-р Цветан Ценков, 
заедно с директора на об-
щинското предприятие 
Емилиян Евтимов, връчиха 
трудовите договори на но-
воназначените, които ще 
са ангажирани с дейности 
по озеленяването. 

Д-р Ценков изказа сво-
ето задоволство, че след 
година и половина усилия 

на общинската админи-
страция, Общината вече 
разполага със собствено 
предприятие и в него сега 
се назначават доста хора, 
които ще се грижат за зе-
лените площи в града. 
„Независимо от упреците 
на злонамерени наши съ-
граждани, парковете са из-
кастрени, изчистени, зеле-
ните площи от тази година 
ще започнат да се напояват 
системно, за да не изглеж-
дат в окаяния вид, в който 
ги заварихме преди една 

година“, заяви градоначал-
никът. Той изрази също на-
дежда, че новоназначените 
ще намерят своето попри-
ще и ще се грижат добре за 
облика на Видин, за да се 
превърне в зелен, красив 
и привлекателен град. Д-р 
Цветан Ценков им пожела 
успех и да се гордеят със 
своята дейност.

Емилиян Евтимов съоб-
щи, че 18-те души ще рабо-
тят в направление „Озеле-
няване“ на предприятието. 
Да се грижат за парковете 

и градините ще бъдат раз-
пределени 10 души като 
озеленители, 4-ма ще са 
косачи и 4-ма ще кастрят 
дървета и храсти.

От местната админи-
страция припомнят, че от 
началото на тази година 
досега повече от 170 души 
са назначени на работа 
в Общината по различни 
програми и проекти, а оси-
гуряването на трудова зае-
тост продължава да е сред 
приоритетите на общинско-
то ръководство.
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Малки промени, които ще направят голяма разлика в интериора на дома ви

Община Враца с амбициозен проект за обновяване на парк в града
Плановете включват повече пространства за отдих, зони за екстремни спортове и колоездене, лунапарк и фитнеси на открито

Когато искаме да про-
меним начина, по който из-
глежда дома ни, често сме 
склонни да мислим в го-
леми мащаби и да искаме 
цялостно преобразяване. 
Нови мебели, нов цвят на 
стените или казано с две 
думи - цялостен ремонт. 
Тези желания бързо се 
изпаряват, когато вземем 
предвид колко време, фи-
нансови средства и усилия 
може да коства подобно 
преобразяване на жили-
щето ни. Не се тревожете 

- има и по-лесен начин да 
постигнете желаното осве-
жаване - като промените 
някои малки детайли.

Вижте няколко инте-
ресни идеи, които ще ви 
покажат как малките про-
мени могат да направят 
голяма разлика в интерио-
ра на вашия дом:

освежете мивката с 
нов смесител 

Мивката и простран-
ството около нея имат 
за основна цел да бъдат 
практични и да ни позво-

ляват безпроблемно да 
вършим домакинските 
задължения. Това обаче 
не означава, че мивката 
непременно трябва да из-
глежда скучно. Ако искате 
да надградите начина, по 
който мивката ви изглеж-
да, хитър трик е да смени-
те смесителя. 

Забравете за стандарт-
ните кухненски смесители, 
които се намират в почти 
всеки дом. Вместо това 
потърсете матови/цветни 
смесители за кухненска 

мивка, които ще доприне-
сат за едно по-класиче-
ско, по-уютно и модерно 
излъчване. Друга опция 
са металите със златист 
отблясък, като месинга, 
например, които пък ще 
създадат по-луксозно из-
лъчване, особено в съче-
тания с кухненска мивка 
от гранит или мрамор. 

Променете осветле-
нието 

Промяната на осветле-
нието, независимо дали 
ще решите да окачите нов 
полилей, или ще бояди-
сате старата ви  настолна 
лампа, може да направи 
огромна промяна във вся-
ка стая, както по отноше-
ние на стила, така и като 
цялостно осветление. 
Поставянето на лампа на 
стената е чудесен начин 
да акцентирате върху оп-
ределена точка в дома по 
един деликатен начин. 

Също така, изборът 
на крушки с мека бяла 
светлина и добавянето 
на димер също може да 
направи голяма разлика, 
позволявайки ви да съз-
дадете една приглушена 
и романтична обстановка, 
винаги когато се нуждаете 
от нея. 

Почистете и органи-

зирайте пространството
Когато видите красиво 

проектирани пространства 
по телевизията, в списани-
ята или онлайн, ще забе-
лежите, че всички те имат 
едно общо нещо по между 
си -  че те са чисти, орга-
низирани и подредени. 

Когато имате твърде 
много предмети в една 
стая, това прави прос-
транството да изглежда 
хаотично, тясно и неудоб-
но. Ако усещате, че имате 
нужда от промяна, не бър-
зайте да добавяте нови 
неща, а първо помислете 
дали има излишни пред-
мети в дома, които може 
да премахнете и да осво-
бодите място. 

Добавете произведе-
ния на изкуството или 
снимки

Различни произведе-
ния на изкуството и снимки 
могат да бъдат включени 
в интериорния дизайн на 
вашия дом. Те помагат да 
се обвържат цветови схе-
ми, добавят стил и дават 
на посетителите поглед 
към това кой сте и кои са 
важните неща за вас. 

Закачете семейни 
снимки или кадри от люби-
мите в пътешествия в ху-
бави рамки по стените във 

вашия хол или всекиднев-
на. Включете живопис-
ни снимки на места като 
вашата баня или спалня. 
Произведения на изку-
ството могат да изглеждат 
страхотно в трапезария 
или офис. Още по-инте-
ресен привкус към инте-
риора добавят предмети, 
които сте изработили или 
нарисували ръчно, защото 
те са уникални и неповто-
рими. Ако обичате да тво-
рите, не бъдете скромни, а 
изложете вашите произве-
дения в дома си. 

Променете килима 
Килимите имат способ-

ността да обвързват раз-
личните елементи на ин-
териора в една завършена 
и цялостна визия. Така че 
независимо дали добавяте 
килим, където не е имало 
такъв, или замествате ста-
рия с нов, това е лесен на-
чин да вдъхнете нов живот 
на интериора в жилището 
ви. Още по-хубавото е, че 
има множество стилове и 
модели, от които да изби-
рате - така че вие сте на 
ход! 

Направете някоя от 
тези малки промени още 
днес и вижте колко по-раз-
лично може да изглежда 
вашият дом! 

О б щ и н а 
Враца предвиж-
да цялостна ре-
конструкция на 
парка до спор-
тен комплекс 
„Христо Ботев“. 
О б н о в я в а н е -
то ще обхване 
площ от над 77 
дка, съобщиха 
от местната ад-
министрация. 
Проектът е ос-
новен приотитет 
за развитие на 
градската среда 
на Враца и е за-
ложен в Плана 
за интегрирано 
развитие на об-
щината за пе-
риода 2021-2027 
година, уточниха от Общи-
ната.

Планираната рекон-
струкцията на парка 
включва обособяването 
на 4 зони. 

Зона 1 ще предлага 
място за игра на деца и 
фитнес на открито. В учас-
тъка ще бъдат изградени 
площадки за игра на деца 
от 4 до 12 години, както и 
стрийт-фитнес. В първата 
зона ще бъде изграден и 
амфитеатър за предста-
вления и зона за кафете-
рия.

Зона 2 е обособена за 

екстремни спортове на от-
крито, чрез изграждане на 
Pump Track за велосипеди, 
скейт-съоръжение на око-
ло 300 кв.м. Районът ще 
обхваща входа на парка 
от ул. „Георги Апостолов“ и 
ул. „Спортна“. Трасето ще 
е около 600 метра дължи-
на.

В Зона 3 е предвидено 
богато присъствие на во-
дата, чрез изграждането на 
водно огледало на площ 
от около 2 дка, в което ще 
бъде създадена възмож-
ност за разходка с водни 
колела. Предвижда се обо-
рудването на съоръжени-

ето с ефектно осветление 
и музикален съпровод. И в 
тази зона ще има обект за 
обществено обслужване с 
възможност за хранене. В 
района е планирана и пло-
щадка за разхождане на 
домашни любимци.

Зона 4 е разположе-
на до главната алея и е 
предвидена за лунапарк, 
оборудван със стационар-
ни и постоянно действащи 
съоръжения като виенско 
колело с диаметър от 32 
метра. Размерът на виен-
ското колело ще го направи 
най-голямото в България. 
Предвидени са и релсови 

съоръжения за 
екстремни ко-
лички и панаир-
на въртележка 
тип „карусел“. 

В близост до 
парка ще бъде 
обособена зона 
за пикник, която 
да бъде оборуд-
вана със стаци-
онарни лежанки 
както за семеен 
пикник, така и за 
семеен отдих;

Предвижда 
се всички съ-

ществуващи алеи да бъдат 
реконструирани и изпълне-
ни с подходящи настилки. 
Алейната мрежа ще бъде 
наситена с места за сяда-
не и почивка, чешмички 
за питейна вода, кошчета 
за отпадъци. Проектът об-
хваща и изграждането на 
алейно осветление, както 
и на ефектно градинско и 
парково осветление.

Проектът включва и 
изграждане на обществен 
паркинг с капацитет от 80 
паркоместа, който ще се 
намира в южната част на 

парка (до ул. „Георги Апос-
толов“). Предвидени са и 
места за хора с уврежда-
ния, както и възможност за 
зареждане на автомобили. 
Ландшафтната архитекту-
ра, изготвена на база фи-
тосанитарна оценка, пред-
лага запазване на всички 
годни дървесни видове и 
обогатяването на парка с 
нови видове високи насаж-
дения. За поддържането 
им ще бъде създадена ця-
лостна система за напоя-
ване.
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ПроДава 
имоти

Продавам обзаведена 

гарсониера на ул. „Широ-

ка“, ет. 4 и в ж.к. „Гео Ми-

лев“, ет. 3; тел.: 0878 864 

985, 0899 864 954

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 панелна 

гарсониера в ж.к. „Пано-

ния“, ет. 4, в много добро 

състояние и частично об-

заведена; тел.: 094/ 600 

399, 0887 381 855

Продавам апарта-

мент в нова кооперация, 

на шпакловка и замазка; 

тел.: 0878 864 985, 0899 

864 954

Продавам тухлен 

апартамент на ул. „Ленин“ 

във Видин, 102 кв. м, с че-

тири тераси, таванска - 18 

кв. м, цена 50 000 лв.; 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 във Видин 

къщи и апартаменти и пар-

цели в Западна и Южна 

промишлена зона; тел.: 

0888 622 789

Продавам тристаен 

тухлен апартамент в ж.к. 

„Христо Ботев“, с гараж, 

на ет. 3; тел.: 094/ 600 399, 

0887 381 855

Продавам хубав дву-

стаен апартамент, с южно 

изложение, в близост до 

Музея; тел.: 0878 864 985, 

0899 864 954

Продавам масивна 

едноетажна къща, с жи-

лищна площ около 75 кв. 

м, находяща се в централ-

ната част на гр. Видин, с 

дворно място 375 кв. м; 

тел.: 0877 151 848, 0876 

808 296

Продавам дворно мяс-

то 480 кв. м в кв. „Акджа-

мия“, на главна улица, с 

проект за строеж на къща, 

цена 22 000 лв.; тел.: 0898 

633 302

Продавам /Заменям 

парцел, 521 кв. м, ж.к. 

“Крум Бъчваров”, без по-

средник; тел.: 0876 099 

585

Продавам изгодно го-

ляма тухлена гарсониера 

в ж.к. “Химик”, 50 кв. м; 

тел.: 0888 259 935

Продавам самосто-

ятелна къща в идеален 

център, след основен ре-

монт, с прилежащо дворно 

място 250 кв. м (озелене-

но); тел.: 0878 864 985, 

0899 864 954

Продавам дворно мяс-

то 1200 кв. м, със стара 

къща и кладенец, в гр. Ду-

навци; тел.: 0888 629 601

Продавам втори етаж 

от къща в широк център, 

със собствен вход и двор-

че, цена – 57 000 лв.; тел.: 

094/ 600 399, 0887 381 

855

Продавам двустаен 

панелен апартамент с раз-

ширение, 76 кв.м, ет. 4, 41 

000 лв. и двустаен тухлен 

апартамент в ж.к. „Васил 

Левски“, 60 кв.м, ет. 11, 

цена 30 000 лв.; тел.: 0898 

633 302

Продавам 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 първи етаж 

от къща и сутерен, двор и 

лятна кухня, със собствен 

вход, в ж.к. „Плиска“; тел.: 

094/ 600 399,0887 381 855

Продавам двустаен ту-

хлен апартамент в центъ-

ра и тристайни тухлени до 

площад „Ташкюприя“, ет. 1 

(висок) и ет. 2; тел.: 0878 

864 985, 0899 864 954

Продавам две къщи в 

един двор, за ремонт, в с. 

Покрайна, дворно място 

1030 кв. м, център, цена 

18 000 лв.; тел.: 0898 633 

302

Продавам 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 двустаен ту-

хлен апартамент, с гараж, 

в идеален център и трис-

таен тухлен, ет. 1 (висок), 

до площада; тел.: 0878 

864 985, 0899 864 954

Продавам самосто-

ятелни къщи до Пазара, 

в ж.к. „Васил Левски“, с 

дворчета; тел.: 094/ 600 

399, 0887 381 855

Продавам 1 дка лозе 

в района на село Акацие-

во, на 5 км от град Видин; 

тел.: 0876 553 488

Продавам тристаен 

панелен апартамент в ж.к. 

“Васил Левски”, от соб-

ственик; тел.: 0878 767 

476

Продавам тристаен 

апартамент, с гараж, в ж.к. 

„Христо Ботев“, ет. 3; тел.: 

0878 864 985, 0899 864 

954

куПува имоти 

купувам обработва-

ема земеделска земя и дя-

лове от ниви в община Ви-

дин, Брегово, Ново село, 

Грамада, Кула, Димово, 

Макреш, Ружинци, Бойни-

ца. Помощ при изготвяне 

на документи. Безплатни 

правни съвети. Заплаща-

не веднага; тел.: 0878 864 

985, 0899 864 954

купувам промишлен/

търговски или друг вид 

имот в град Видин, със 

сграда и двор, за пред-

почитане на изплащане 

с първоначална вноска; 

тел.: 0893 502 430

купувам селски къщи 

в област Видин; тел.: 094/ 

600 481, 0899 823 840 

Дава ПоД наем 

Давам под наем об-

заведен двустаен апар-

тамент, на втори етаж на 

къща, в центъра, до по-

ликлиниката на град Ви-

дин; тел.: 0884 868 637; 

0894 884 259

Давам под наем офи-

си и магазини във Видин; 

тел.: 0888 622 789

Давам под наем хале-

та; тел.: 0888 677 866

тЪрСи ПоД наем 

търся самостоятелна 

къща под наем, гарсони-

ера или двустаен; тел.: 

0899 484 805

разни ПроДажБи 

Продавам ново дам-

ско колело, цена 250 лв.; 

тел.: 0896 343 122

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

купувам книги и стари 

предмети; тел.: 0883 201 

013

изкупувам народни 

носии, всякакви; тел.: 0878 

241 027

раБота

търся жена за седмич-

но почистване на жилище; 

тел.: 0879 124 650 – след 

16:00 ч.

търся продавач на 

вестници; тел.: 0879 168 

048

уСлуги

уроци по английски 

език от частен учител; 

тел.: 0896 294 434

ремонт и продажба на 

хладилници и фризери; 

тел.: 0878 236 392, Пепи

Строително-ремонт-

ни дейности, боядисване, 

преградни стени, фаянс, 

ламинат, ВиК инсталации; 

тел.: 0898 674 203, 0889 

128 424, 0896 332 063

куПува автомоБи-
ли, ЧаСти

купувам мотори Сим-

сон MZ и други; тел.: 0883 

201 013

СелСкоСтоП. 
теХника

Продавам трактор 

ЮМЗ, косачка Е302, бали-

рачка, сеносъбирач, чизел 

и плуг; тел.: 0895 617 043

Процедура за провеждане на публични търгове с 
тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на 
терени-частна и публична общинска собственост, на-
ходящи се на територията на община Видин:

1.Продажба на поземлен имот-частна общинска соб-
ственост с идент. 10971.506.630 по кадастралната карта на 
гр. Видин, находящ се в гр.Видин, ул. „Ставро Калчев“ №41, 
с площ 576,00 кв.м, начална тръжна цена – 23 000,00 лв., 
депозит за участие в търга 2500,00 лв. и начален час за про-
веждане на търга – 10,00 ч.

2.отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част 
от имот(терен)-публична общинска собственост, находящ се 
в с. Буковец, община Видин, за разполагане на премества-
ем обект (павилион за търговска дейност), съгл. виза/схема 
№96/10.02.21 г. издадена от гл.архитект на Община Видин, 
с площ 40,00 кв.м, начална тръжна цена – 80,00 лв. месечен 
наем без ДДС, депозит за участие в търга 100,00 лв. и нача-
лен час за провеждане на търга – 10,15 ч.

I.търговете ще се проведат на 21.04.2021 г. в админи-
стративната сграда на Община Видин, Медиен център-пар-
терен етаж.

II.тръжната документация се закупува в срок до 
20.04.2021 г. до 16,00 ч. от ет.7, стая №4 в административна-
та сграда на Община Видин. Цена на документацията – 40 
лв. без ДДС.

III.заявления за участие в търговете и придружаващите 
ги документи се подават в срок до 20.04.2021 г. до 17,00 ч., в 
“Център за информация и обслужване на граждани”, адми-
нистративната сграда на Община Видин, ет.1.

IV.време и начин за оглед - всеки работен ден.
V.Депозитите за участие в търговете да са внесени в 

срок до 20.04.2021 г. включително, по сметка на Община Ви-
дин IBAN:BG53STSA93003300046030, BIC на “Банка ДСК” 
ЕАД: STSABGSF. 

VI.начин и срок на плащане от спечелилия търга участ-
ник:

• плащането се извършва в едномесечен срок, от 
връчване на Заповедта на Кмета на Община Видин за опре-
деляне на спечелилия участник 

VII.Договорът се сключва след плащане на дължимите 
суми, съгласно срока указан в т. VI.

Тел. за справки  094609417

оБЯвЯва
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популяризира и родния си 
Видин, защото в заснетия 
видеоклип към дебютната 
му песен са показани спи-
ращи дъха кадри от нашия 
град, заснети с дрон. 

Песента на Калоян, 
озаглавена „Юначе“, е пуб-
ликувана в YouTube, като 
победителят в конкурса 
се определя от броя гле-
дания и от харесванията. 
https://www.youtube.com/
watch?v=uzOUwTMXbs8

„Мой приятел ми 
каза за това състе-
зание, изпрати ми и 
бийта, инструмента-
ла, по който според 
условията на органи-
заторите трябваше 
да се напише текст. 
Аз от доста време 
исках да имам въз-
можност да направя 
собствена песен. В 
крайна сметка всич-
ко се получи много 
спонтанно – чух инстру-
ментала, хареса ми, мо-
жех да избера сам стила. 
Инструменталът е с етно 
звучене, много готин и 

реших да напиша нещо 
мотивиращо“, сподели 
Калоян за вестник „НИЕ“. 
Разказа, че предположил, 
че заради звученето на 
бийта много от участни-
ците ще се насочат към 
патриотичната тематика, 
но неговата идея била да 
направи нещо различно. 
„Целта ми беше наисти-
на да създам нещо моти-
виращо. Тъй като аз съм 
спортист и обичам дока-
то тренирам да слушам 
надъхващи песни, исках 

да създам точно такава 
песен, така че ако някой, 
докато тренира в залата я 
чуе, да се мотивира и да 
постигне по-високи успе-

хи. Исках освен това да 
напише нещо, което да по-
могне на някой, изпаднал 
в труден момент – слу-
шайки песента, както се 
пее и в припева, да стисне 
зъби, да стисне юмруци и 
да продължи, да вдигне 
глава и да се справи с про-
блемите“, обясни Калоян. 

Допълни, че създа-
ването на текста не му 
отнело много време, тъй 
като вече имал отделни 
откъси, написани преди 
това. По-трудно обаче се 

оказало заснемането на 
клипа. Имал идея, отново 
по щастлива случайност 
се запознал и с режисьор, 
снимащ клипове, който се 

съгласил да му помогне да 
я реализира. „Беше дошъл 
в заведението, в което ра-
ботя, за да направи един 
клип и на мен ми хареса 
как се е получил крайни-
ят продукт. Свързах се с 
него, казах му идеята ми 
за клипа, той се изкефи, 
прие я, но ме предупреди, 
че тепърва предстои най-
трудното“, разказа Кало-
ян. И това се оказало точ-
но така. Първоначалната 
идея била във видеото 
да бъдат показани състе-

зател по лека атлетика и 
неговият треньор. По една 
или друга причина оба-
че не успели да намерят 
спортен специалист, който 

да участва. Така в крайна 
сметка концепцията била 
променена и фокусът пад-
нал само върху състеза-
теля. Промяна, която се 
оказва за добро, както е 
видно и от готовия клип. 

За добрия резултат 
допринесъл и фактът, че 
във видеото се съгласил 
да участва състудент на 
Калоян, една година по-
голям от него, също леко-
атлет, който за щастие ня-
мал притеснения от това, 
че ще го снимат. „Първона-

чално не се бях замислял, 
че в клипа освен показва-
не на атлетически умения 
има кадри, които изискват 
и актьорска игра – за ра-

дост се оказа, че той има 
преминат курс по актьор-
ско майсторство и успя 
да предаде необходимите 
емоции. Което беше огро-
мен плюс за проекта. И се 
получи много добре“, спо-
дели видинчанинът.

Калоян обясни, че на-
градата за победителя в 
конкурса е албум, проду-
циран от организаторите, 
2000 лв. и подписване на 
договор с техния лейбъл. 
Не наградата обаче е 
това, което младежът пре-

следва. Целта му е пос-
ланията, които отправя с 
песента си, да стигнат до 
възможно най-много хора.

Абитуриентка от ГПЧЕ с най-ви-
сок резултат от олимпиадата 
по история за област Видин

Възпитаници на ППМГ „Екзарх Антим I“ с 
нови успехи по математическа лингвистика 

Видинските математици с успехи и по информационни технологии

Младеж от Видин участва в конкурс със своя авторска песен 

Най-висок резултат на 
олимпиадата по история 
и цивилизация в област 
Видин е на абитуриентка 
от 12 А клас на езиковата 
гимназия Валерия Вен-
циславова, съобщиха от 
видинското училище. 

„Упоритостта и по-
стоянството на Валерия 
обясняват отличния й 
резултат“, посочи ней-
ната преподавателка по 
история г-жа Валя Алек-
сандрова. „От всички 
области до националния 

кръг са допуснати едва 
19 ученици. Валерия е 
сред първите пет! На 
24.04.2021 г. на нацио-
налния кръг на олимпиа-
дата по история тук, във 
Видин, аз съм уверена в 
нейната подготовка и ви-
соко ниво мотивация да 
се конкурира и докаже 
сред дванадесетокласни-
ците и от националните 
училища с профилирана 
подготовка“, сподели пе-
дагожката.

Трима ученици от Ви-
динската природо-матема-
тическа гимназия „Екзарх 
Антим I“ са се класирали 
за националния кръг на 
олимпиадата по матема-
тическа лингвистика. Еди-
надесетокласникът Петър 
Петков постига голям ус-
пех, като за втора поред-
на година попада сред 
финалистите на една от 
най-трудните олимпиади. 
Талантът е постигнал из-
ключителните 90 точки и 
е сред топ 10 по резултат 
от всички 119 допуснати 
ученици. От групата по 
математическа лингвис-
тика на г-жа Роза Георги-
ева още двама ученици 
са намерили място сред 

най-добрите в България – 
единадесетокласничките 
Десислава Христова и Бе-
атрис Бориславова.

Тримата математици 
са единствените ученици 
от област Видин, които са 
допуснати до националния 
кръг на олимпиадата по 

математическа лингвис-
тика. По тази трудна, нес-
тандартна, но изключител-
но интересна дисциплина 
се работи единствено в 
Математическата гимна-
зия. Успехите са плод от 
работата на г-жа Роза Ге-
оргиева, която организира 

ученически кръжок, работи 
активно с децата и ги води 
по състезания, отбелязаха 
от ППМГ. 

Олимпиадата по ма-
тематическа лингвистика 
представлява ученическо 
състезание по решаване 
на самодостатъчни линг-
вистични задачи, пред-
полагащи запознанство 
с основните понятия от 
езикознанието и матема-
тиката само в рамките 
на училищната програма 
(български език, чужди 
езици, математика), сво-
бодно избираемата подго-
товка и извънкласната ра-
бота по лингвистика, както 
и обща култура. 

Деветима въз-
питаници на Ви-
динската приро-
до-математическа 
гимназия „Екзарх 
Антим I“ се класи-
раха за национал-
ния кръг на Нацио-
налното състезание 
по информационни 
технологии – „IT 
Знайко“. Успехът е 
още по-впечатля-
ващ, защото трима 
от възпитаниците 
на г-жа Малинка 
Митова са с най-
висок резултат от всички 
класирани от областния 
кръг.

В категория „Програ-

мист“ петокласникът Иван 
Иванов показа невероят-
ни умения и постигна 920 
точки, с което оглави пър-
вото място. В категория 

„Информационни техно-
логии“ екипът „Одисея“ в 
състав Гергана Димитрова 
и Лилия Боянова от 9 клас 
също са първи с актив от 

870 точки.
В категория „Про-

грамист“ за нацио-
налния кръг се кла-
сираха още: Явор 
Петков (5 клас), Нико-
лай Стойков (8 клас) 
със 790 точки и втори 
резултат, Александър 
Перчински (8 клас), 
Слав Славов (8 клас), 
Теодор Витанов (8 
клас) и Николай Ни-
колаев (8 клас).

Финалният кръг 
на Националното 
състезание по ин-

формационни технологии 
„IT Знайко“ трябва да се 
проведе в планинския ку-
рорт Пампорово. 


