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Община Видин трябва да връща 
пари заради  незаконосъобразни 

действия на предишния кмет

Храмов празник в Ружинци

Видин е град с традиции 
във военното дело

Десислава Тодорова, зам.-кмет 
на община Видин: 

През 2023 година Видин ще е един-
ствената община в България с дълго-
срочна стратегия за енергиен преход

В Дунавци честваха 
празника на града

Заяви за вестник „НИЕ“ майор Дамян 
Кушев, началник на Военното окръжие, 

като допълни, че това е причината 
кампанията „Бъди войник“ да се про-
вежда тук за втора поредна година 

„НИЕ“: Майор Ку-
шев, защо Видин е из-
бран да бъде за вто-

ра година домакин на 
кампанията „Бъди 

Видин ще стане пър-
вата българска община, 
която ще се добие с дъл-
госрочна стратегия за 
енергиен преход до 2050 
година. Документът ще 
бъде разработен в рамките 
на проекта MAKING-CITY 
„Енергийно ефективен път 
за градската трансформа-
ция: осигуряване на поло-
жително бъдеще“, който 
Община Видин реализира 
съвместно с още 34 меж-
дународни партньора. 
Подробности за проекта 
бяха представени на фо-
рум на 6 октомври, в който 
участие взеха заместник-
кметът на община Видин 
по европейски политики 

и инвестиции Десислава 
Тодорова, представители 
на Клъстер „Зелена синер-
гия“ и на „Енергийна аген-
ция – Пловдив“, експерти 
от общинска администра-
ция, както и представите-
ли на бизнеса и неправи-
телствения сектор. 

десислава тодорова: 
днес определяме дълго-
срочното бъдеще за раз-
витие на нашата община

„Основната цел е в 
рамките на пет години 
да изготвим стратегия за 
енергиен преход на общи-
на Видин до 2050 година. 
Така през 2023 година 

На 14 октомври, ко-
гато Българската пра-
вославна църква почита 
паметта на света Петка, 
своят храмов празник 
ще отбележи и църква-
та в село Ружинци. По 

този повод от 13:00 ч. в 
храма „Света Параске-
ва-Петка“ Света литур-
гия ще отслужи Негово 
Високопреосвещенство 

На 3 октомври се про-
веде Международният 
фестивал „Дунавци пее 

и танцува“ – 2020. За се-
дма поредна година пре-

Стобските пирамиди – чудо на природата
Не знам колко от вас 

са чували за Стобските 
пирамиди, но със сигур-
ност всички знаят Рилския 
манастир. Е, тръгвайки за 
манастира, няма как да не 
видите указателните табе-
ли, сочещи пътя към това 
чудо на природата – Стоб-
ските пирамиди. Може би 
една от причините за огро-
мния поток от хора, които 
се стичат всекидневно да 
видят природния фено-
мен, се дължи на факта, 
че оттам минава пътят за 
Рилския манастир. Но със 
сигурност няма човек, кой-
то да се е отклонил, за да 

поздравление 
от кмета на 

видин д-р Цветан 
Ценков по случай 

деня на 
българската 

община

На 12 октомври, когато отбелязваме Деня на 
българската община, отправям моите искрени 
поздрави към служителите в общинската адми-
нистрация, общинските съветници, кметовете и 
кметските наместници. Поздравявам с празника 
и всички жители на Видин, защото развитието 
на общината зависи и от тяхната гражданска 

активност и дейното 
им участие в местното 
самоуправление. 

На днешната дата е 
приет първият в Бълга-
рия Закон за общините 
и градското управление. 
Общината не е само ад-
министративна структу-
ра, а институция, която 
е в служба на граждани-
те. Защото в основата е 
концепцията за общност, 
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Видин ще е единствената 
община на територията на 
Република България, ко-
ято ще има такава дълго-
срочна стратегия“, подчер-
та заместник-кметът при 
откриването на работната 
среща. Десислава Тодо-
рова допълни, че стра-
тегическият документ ще 
позволи на Общината да 
кандидатства за членство 
в Конвента на кметовете. 

„Наличието на тези 
две условия – дългосроч-
на стратегия и членството 
в Конвента на кметовете 
– ще ни даде възможност 
да се възползваме от фи-
нансовия механизъм „Еле-
на“, който предоставя до 1 
500 000 евро средства за 
изготвяне на технически 
проекти“, обясни замест-
ник-кметът. Като коменти-
ра, че това е важно, тъй 
като за Общината е трудно 
да задели средства за тех-
нически проекти, без които 
обаче е почти невъзможно 
кандидатстването за реал-
ни инвестиции. 

„Дълъг е пътят, но ние 
сме амбицирани да го из-
вървим и да постигнем 
своите дългосрочни цели. 
Днес определяме дълго-
срочното бъдеще за раз-
витие на нашата община“, 
подчерта Десислава Тодо-
рова.

две зони в гр. видин 
– в ж.к. „Химик“ и в ж.к. 
„бонония“ – ще станат 
енергийно позитивни

Даниела Костова, енер-
гиен експерт от Клъстер 
„Зелена синергия“, пред-
стави в детайли проек-
та MAKING-CITY. В него 
партньори са 34 общини 
и организации от Европа, 
с координиращ партньор 
Фондация „Картиф”, Испа-
ния. Одобреният бюджет 
за Община Видин е 106 

250 евро. Проектът цели 
да демонстрира трансфор-
мацията на градската енер-
гийна система в посока 
„умни“ и нисковъглеродни 
градове, чрез създаване на 
енергийно позитивни град-
ски зони (Positive energy 
district – PED). Това са 
енергийно ефективни и 
енергийно гъвкави градски 
райони, които произвеж-
дат нетни нулеви емисии 
на парникови газове и ак-
тивно управляват годишно 
местно или регионално 
производство на възобно-
вяема енергия, при което 
съответната зона ще про-
извежда повече енергия, 
отколкото консумира, като 
остатъчната енергия може 
да се споделя с други град-
ски зони. В рамките на про-
екта концепцията за енер-
гийно позитивни зони ще 
бъде тествана в два пилот-
ни града – Гронинген (Ни-
дерлания) и Оулу (Финлан-
дия), след което ще бъде 
пренесена в още шест гра-
да „последователи“, един 
от които е Видин. 

Даниела Костова обяс-
ни, че са определени две 
зони в града – в ж.к. „Хи-
мик“ и в ж.к. „Бонония“. Те 
са избрани тъй като са с 
концентрация на публични 
общински сгради – учили-
ща и детски градини. „За 
тези две зони ще бъде раз-
работена концепция как да 
произвеждат повече енер-

гия, отколкото потребяват, 
тоест енергийният им ба-
ланс да е положителен“, 
посочи експертката. Тя до-
пълни, че възможните мер-
ки за постигане на подобен 
енергиен преход могат да 
включват оползотворяване 
на слънчева енергия, вклю-
чително соларни панели за 
домакинствата; нискоеми-
сионна градска мобилност; 
енергийно обновяване на 
публични и жилищни сгра-
ди; подмяна на улично ос-
ветление и др.

енергоспестяващото 
улично осветление и екс-
плоатацията на минерал-
ните извори

Във връзка енерго-
ефективното улично ос-
ветление, Десислава 
Тодорова посочи, че Об-
щината активно работи по 
тази тема. „Направихме 
енергийно обследване на 
четири квартала на град 
Видин и подадохме проект-
но предложение по Нор-
вежката програма – чака-
ме одобрение в момента. 
Но енергийното обслед-
ване показа, че 70% сме 
неефективни – тоест, ако 
сменим уличното осветле-
ние с енергоспестяващо 
такова, ще спестим 70% 
електроенергия“, обясни 
заместник-кметът. 

Дискутиран беше и въ-
просът за перспективите 
пред използването на хи-
дротермална енергия от 

минералните извори. В 
тази връзка Светла Анге-
лова, началник на Отдел 
„Екология, инфраструктура 
и инженерни мрежи и съо-
ръжения“ в Община Ви-
дин, съобщи, че в момента 
се работи по актуване на 
минералните извори. „Към 
настоящия момент все още 
сме на т.нар. процес на ак-
туване на земята. Към мо-
мента само земите се во-
дят общинска собственост, 
но е необходимо да бъдат 
включени и сондажите и 
минералните води към 
тези актове за собстве-
ност“, обясни Ангелова. 
Тя допълни, че след като 
актовете бъдат одобрени 
от Агенцията по вписва-
нията, ще бъдат предста-
вени в Министерство на 
околната среда и водите 
и едва след това Община 
Видин ще има възможност 
да предостави минерал-
ните извори под наем или 
на концесия. Светла Анге-
лова информира още, че 
са направени хидроложки 
планове за трите сондажа, 
които са на територията на 
град Видин, до крепостта 
„Баба Вида“, и в селата 
Градец и Сланотрън.

В рамките на работна-
та среща Милена Агопян 
от „Енергийна агенция 
– Пловдив“, представи и 
друг проект, който Общи-
на Видин изпълнява. Той 
е иновативен за България 
и предвижда създаване на 
т.нар. One-stop-shop (об-
служване на едно гише) 
за саниране на жилищни 
сгради. Идеята е да бъдат 
сформирани центрове, ко-
ито да предоставят така-
ва услуга на гражданите. 
Проектът е финансиран 
по програмата „Хоризонт 
2020“ и е с водещ парт-
ньор Падова, Италия.

Община Видин трябва да връща пари заради  
незаконосъобразни действия на предишния кмет
220 хил. лв. нецелево изразходвани средства за транспорт през 
2017 г. трябва да изплати Общината към Централния бюджет

Община Видин не предвижда 
поемане на нов дълг през 

следващите три години

Десислава Тодорова, зам.-кмет на община Видин: 
През 2023 година Видин ще е единствената община в 

България с дългосрочна стратегия за енергиен преход

Община Видин трябва 
да изплати към Централ-
ния бюджет 220 000 лв. 
нецелево изразходвани 
средства за транспорт през 
2017 г. Това е установено 
при проверка на Агенция-
та за държавна финансова 
инспекция (АДФИ) и Общи-
на Видин е уведомена за 
допуснатите нарушения. 
Нецелево изразходваните 
средства включват изпла-
тени суми на училища и 
превозвачи за компенсации 
за: безплатни пътувания на 
ветерани, военноинвалиди 
и военнопострадали в раз-
мер на 1447 лв. на 7 броя 
превозвачи, които в опреде-
лени периоди на 2017 г. не 
са имали сключен договор 

с Общината; безплатни пъ-
тувания на деца и ученици 
по чл. 283 от Закона за пре-
дучилищното и училищно-
то образование за над 118 
000 лв. (те са по сключени 
договори за специализи-
ран превоз, по транспортна 
схема и за превоз на уче-
ници със собствен транс-
порт); безплатни пътувания 
на 7 души военноинвалиди/
военнопострадали, които 
са без съответния статут, в 
размер на 2395 лв.; за пъ-
тувания по намалени цени 
на учащи, на стойност над 
22 500 лв.; за пътувания по 
намалени цени на лица, по-
лучаващи пенсия - за около 
57 000 лв.; за субсидии за 
вътрешноградския транс-

порт – над 17 000 лв. (за 
превозвачите, получили 
субсидии през 2017 г. е на-
лице свръхкомпенсиране и 
те трябва да ги възстано-
вят).

В тази връзка общин-
ското ръководство е пред-
приело незабавни дейст-
вия, като е била проведена 
среща с директорите на 
учебните заведения, на ко-
ято са били запознати със 
заключенията от доклада 
на АДФИ и е постигнато 
споразумение за възста-
новяване на средствата от 
тяхна страна към Община 
Видин. След проведени 
разговори, се очаква да 
бъде постигнато съгласие 
и с превозвачите, посочиха 

от Общината.
В срок до 25 ноември 

2020 г. Общината трябва да 
върне нецелево изразход-
ваните суми към Централ-
ния бюджет.

През периода, за кой-
то Агенцията за държавна 
финансова инспекция уста-
новява нарушенията, кмет 
на община Видин е Огнян 
Ценков. Днес новото об-
щинско ръководство трябва 
да връща пари заради пре-
дишни незаконосъобразни 
действия, а тези средства 
биха могли да се използват 
за реализирането на нови 
придобивки в различни 
сфери, с цел подобряване 
условията на живот за хо-
рата в общината.

Община Видин не 
предвижда поемане на 
нов дълг през следва-
щите три години. Това 
става ясно от приетата 
на 2 октомври от Об-
щински съвет „Актуали-
зирана бюджетна прог-
ноза за периода 2021 
– 2023 г. на постъплени-
ята от местни приходи и 
на разходите за местни 
дейности“, разработена 
в изпълнение на чл. 83, 
ал. 1 и ал. 2 от Закона 
за публичните финанси. 
За посочения период 
ще бъдат обслужвани 
единствено поети от 
Общината в предходни 
години дългове.

Общинските съвет-
ници бяха запознати с 
информация относно 
изпълнението на бюдже-
та на Община Видин, 
сметките за средства 
от Европейския съюз 
за времето от 1.01.2020 
г. до 30.06.2020 г. При-
ходите за делегирани 
от държавата дейности 
възлизат на общо 15 
251 509 лв. За първата 
половина на годината 
приходите за местни 
дейности са в размер на 
5 983 298 лв., от които 
2 260 902 лв. данъчни 
приходи и 2 913 536 лв. 
– неданъчни. Най-голя-
ма част от данъчните 
приходи са формирани 
от постъпленията от 
данъка върху превоз-
ните средства – 1 098 
979 лв., следвани от да-
нък върху недвижимите 
имоти – 570 192 лв. и от 
данък при придобива-
не на имущество – 509 
062 лв. Неданъчните 
приходи са формирани 
основно от приходи и 
доходи от собственост 
– 504 560 лв. и от по-
стъпленията от общин-
ски такси в общ размер 
на 1 957 235 лв., от кои-
то 1 609 014 лв. са при-
ходи от такса за битови 
отпадъци.

Общинският съвет 
прие също отчета за ка-
сово изпълнение на бю-
джета на Община Видин 
за 2019 г., както и отче-
тите за изпълнение на 
сметките за средствата 
от Европейския съюз, 

за капиталови разходи 
и за състоянието на об-
щинския дълг за 2019 г.

Във връзка с изпъл-
нението на строително-
монтажните работи на 
обект „Модернизация 
на път I-1 „Видин – Бо-
тевград“ , обособена 
позиция №1 – Път I-1 
„Видин – п.в. Макреш“ 
от км 3+757 до км 
33+400, бяха опреде-
лени депа за временно 
съхранение на хумус и 
негоден материал, като 
за тази цел Община Ви-
дин ще предостави за 
безвъзмездно ползване 
имоти – частна общин-
ска собственост. Това 
се налага, тъй като съ-
гласно Наредба №26 за 
рекултивация на нару-
шени терени, подобря-
ване на слабопродук-
тивни земи, отнемане 
и оползотворяване на 
хумусния пласт е нужно 
едновременно с трасе-
то на съответния обект 
да бъдат определени и 
площадки за хумусни 
депа.

Гласувано бе още 
спортни обекти в град 
Видин - публична об-
щинска собственост, да 
бъдат предоставени за 
безвъзмездно ползване 
от Сдружение „Спортен 
клуб по бокс „Бдин-Ви-
дин“, ВК „Бдин-Вида“, 
СК „Бъдин-Джудо-2016“, 
СК „Бъдин-Самбо-
2016“, СК „Бъдин-ММА“, 
БК „Видабаскет“ и СКТМ 
„Бдинци-2000“.

Приет беше и нов 
Правилник на Община 
Видин за финансово 
подпомагане на изслед-
вания и процедури при 
лечение на лица с ре-
продуктивни проблеми. 
С него се цели увелича-
ване на възможностите 
за подкрепа на ражда-
емостта чрез увелича-
ване на броя на проце-
дурите по асистирана 
репродукция, въвежда-
не на ясни и прозрачни 
правила за преценка на 
всеки отделен случай и 
улесняване на канди-
датстването, осигурява-
не на по-лесен достъп 
на желаещите да полз-
ват тази помощ. 
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Видинският митрополит 
Даниил, в съслужение с 
духовници от Видинска 
епархия. Вярващите ще 
могат да се докоснат и до 
частица от дрехите, по-
кривали нетленните мощи 
на светицата. В двора на 
храма ще бъде раздаден 
курбан за здраве. 

Църквата в Ружинци 
ще посрещне храмовия си 
празник с измазани и бе-
лосани външни стени. До-
брото начинание започна в 
началото на август. Освен 
самото измазване и след 
това варосване на външ-
ните стени, бяха разкрити 
основите от едната стра-
на, тъй като те бяха малко 
по-вкопани и постоянно се 
образуваше влага. Бяха 
поставени и ламарини по 
краищата на покрива, кои-
то да предпазват летвите 
и гредите от измокряне. 

„Материалите са из-
цяло дарение. Средства 
отпусна и Община Ружин-
ци. Но трудът е изцяло на 
доброволни начала“, каза 
за вестник „НИЕ“ кметът 
на Ружинци Александър 
Александров. Той разка-
за, че например фирма, 
работеща на територията 
на общината, осигурила 
варта. „На първата копка 
на проекта за изграждане 
на трите парка в Ружинци 
представителят на фирма-
та-изпълнител обеща на 
владиката, че ще осигури 
варта, необходимата за 
варосване на стените на 
храма и ето, че изпълни 
обещанието си. Смятам, 
че е редно този добър 
пример да се спомене“, 

посочи Александров. Той 
благодари на всички, по-
могнали със средства, 
материали и доброволен 
труд, за да бъде цялост-
но завършен ремонтът на 
църквата. 

Припомняме, че преди 
години храмът в Ружинци 
възкръсна за нов духовен 
живот отново благодаре-
ние на доброволен труд и 
дарения. Ремонтът започ-
на септември 2016 година, 
с първоначалната идея да 
бъде оправен покривът, за 
да се спре по-нататъшното 
разрушаване на църквата. 
Тъй като обаче работата 
потръгна бързо, бе реше-
но ремонтните дейности 
да продължат и във въ-
трешността, така че след 
повече от 10-годишно пре-
късване в „Света Параске-
ва-Петка“ отново да има 
църковни служби. 

Тогава обаче дойде 
най-голямата трудност. 
Строежът на църквата за-
почнал някъде преди Вто-
рата световна война, но 
в някакъв момент парите 
свършили и той бил из-
пълнен частично, като бил 
изграден само притворът 
– в следствие на това се 
оказа, че олтарът не е раз-

положен според каноните. 
Това наложи да бъде отво-
рен и вход от към южната 
страна на храма, така че 
да бъде срещу олтара и 
да е според канона. 

В крайна сметка, въ-
преки трудностите, делото 
бе завършено. И още съ-

щата година за пръв път 
след дълго прекъсване 
камбанен звън призова 
вярващите да се включат 
в честването на храмовия 
празник на възстановена-
та църква в Ружинци. Така 
както ще се случи и след 
броени дни. 

Мярката 60/40 продължава до края на годината
Очаква се ефектът от удължаване на мярката да се отрази в запазването на около 200 хиляди работни места

В подкрепа на малките и средни предприятия от 
туристическия сектор и извършващите автобусни превози

В Кула БЧК започва раздаването 
на хранителни продукти на уязвими лица 

Храмов празник в Ружинци

„Български червен 
кръст“ започва раздава-
нето на хранителни про-
дукти на уязвими лица в 
Кула.  Раздаването ще 
се извърши в сградата 
на Младежкия дом на 
следните дати: 15, 19, 
21, 22 и 23 октомври от 9 
до 14 часа. Всеки граж-
данин, който има право 
на подпомагане, ще по-

лучава полагащите му 
се продукти срещу до-
кумент за самоличност 
и подпис. Списъците на 
подлежащите за подпо-
магане лица се изготвят 
и предоставят на БЧК от 
Агенцията за социално 
подпомагане. Ще бъдат 
разлепени на сградата 
на Младежкия дом.

Правителството прие 
промени в Постановление 
№151 на Министерския съ-
вет от 2020 г. за определя-
не на условията и реда за 
изплащане на средства на 
работодатели с цел запаз-
ване на заетостта на ра-
ботници и служители след 
периода на извънредното 
положение и обявената из-
вънредна епидемична об-
становка (продължение на 
мярката 60/40). Предвид 

бавното възстановяване на 
икономиката от наложени-
те принудителни мерки и 
евентуално продължаващо 
разпространение на COVID-
19 в България срокът за из-
плащане на компенсации 
на работодатели за запаз-
ване на работните места 
се удължава от 1 октом-
ври до 31 декември 2020 г. 
Средства за запазване на 
заетостта при облекчени-
те условия, определени за 

сектор „Хотелиерство и рес-
торантьорство“, могат да се 
изплащат и на работници 
и служители, осигурени в 
икономическа дейност с 
код 49.39 „Друг пътнически 
сухопътен транспорт, нек-
ласифициран другаде“, от 
Класификацията на иконо-
мическите дейности. Разме-
рът на подкрепата от дър-
жавата ще е равна на 60 на 
сто от осигурителния доход 
и 60 на сто от дължимите от 

работодателя осигурителни 
вноски за месец август 2020 
г. Прецизира се начинът за 
определяне на средствата 
за запазване на заетостта 
на работниците и служите-
лите чрез изчисляване на 
среднодневен осигурителен 
доход. Работодателят, полу-
чил средства за запазване 
на заетостта ще изплаща на 
работниците и служителите 
трудово възнаграждение 
в размер, не по-малък от 

размера на осигурителния 
доход за август 2020 г. Ре-
гламентира се процедура за 
установяване и събиране на 
невъзстановени средства 
от работодатели по реда на 
чл.110 от Кодекса за соци-
ално осигуряване.

Заявленията за изпла-
щане на средства по По-
становлението за периода 
от 1 юли до 30 септември 
2020 г., подадени преди 15 
октомври 2020г., ще се раз-

глеждат и финансират по 
досегашния ред.

Необходимите финан-
совите средства в размер 
на около 750 млн. лв. за ре-
ализиране на промените ще 
бъдат осигурени от фонд 
„Безработица“ на държав-
ното обществено осигуря-
ване. Очаква се ефектът от 
удължаване на мярката да 
се отрази в запазването на 
около 200 хиляди работни 
места.

Управляващият орган 
на Оперативна програма 
„Иновации и конкурентос-
пособност“ 2014-2020 г. и 
Министерство на туризма 
и Министерство на транс-
порта, информационните 

технологии и съобщения-
та, като конкретени бене-
фициенти, подписаха до-
говори за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ. Общата стойност 
по сключения договор по 

процедура „Подкрепа за 
МСП от туристическия 
сектор за преодоляване 
на икономическите по-
следствия от COVID-19 
чрез прилагане на схема 
за подпомагане от Минис-

терството на туризма“ е 
10 млн. лева, а по проце-
дура „Подкрепа за МСП, 
извършващи автобусни 
превози, за преодолява-
не на икономическите по-
следствия от COVID-19 

чрез прилагане на схема 
за подпомагане от Минис-
терството на транспорта, 
информационните тех-
нологии и съобщенията 
(МТИТС)“ е 30 млн. лева.

Предоставените сред-
ства ще бъдат използвани 
за осигуряване на операти-
вен капитал за български-
те микро, малки и средни 
предприятия, регистрира-
ни по Закона за туризма 
като туроператор или ту-
ристически агент, както и 
за извършващи автобусни 
превози за справяне с по-
следиците от пандемията 
COVID-19.

За извършващите ав-
тобусни превози размерът 

на безвъзмездната финан-
сова помощ, за който край-
ните получатели ще могат 
да кандидатстват пред 
Министерство на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщени-
ята, като конкретен бене-
фициент, ще бъде между 3 
000 лв. и 450 000 лв., и не 
следва да надвишава 8% 
от оборота на предприяти-
ето-кандидат.

Информацията относ-
но условията и начина за 
кандидатстване към край-
ните получатели на помо-
щта ще бъде публикувана 
на интернет страниците на 
трите институции.
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Във Видин се проведе трудова борса

Общински охранители съдействат за безопасността на движение в района на видински училища

Служители на звено 
„Охрана“ в Община Видин 
съдействат за осигурява-
не на безопасността на 
движение на учениците в 
района на няколко видин-
ски училища. От началото 
на учебната година су-
трин, във времето, когато 

децата отиват на учили-
ще, общински охранители 
дежурят на три места в 
град Видин – в района СУ 
„П.Р. Славейков“ и ГПЧЕ 
„Йордан Радичков“, пред 
ОУ „Отец Паисий“ и на 
кръстовището на Военно-
то окръжие, от където пре-

минават учениците, по-
сещаващи ППМГ „Екзарх 
Антим I“, ПГТ „Михалаки 
Георгиев“ и ПТГ „Васил 
Левски“. 

На 9 октомври сутрин-
та заместник-кметът на 
община Видин Борислава 
Борисова отиде пред СУ 
„П.Р. Славейков“, за да се 
увери лично как се осъ-
ществява инициативата. 
Заедно с Борисова беше 
и ръководителят на звено 
„Охрана“ Игнат Игнатов. 

„Както се вижда, дви-
жението е доста интензив-
но и наистина има нужда 
от подкрепа на такива 
възлови места. Община 
Видин винаги е била заг-
рижена за гарантирането 
на сигурността на жите-
лите, особено на децата 

и подрастващите. В добро 
сътрудничество сме със 
заинтересованите инсти-
туции – МВР и учебните 
заведения“, коментира 
заместник-кметът пред 
представители на видин-
ски медии. 

„На три пешеходни 
пътеки в района на съот-
ветните училища имаме 
по един служител – всяка 
сутрин за времето от 7:30 
до 8:00 часа, като това е 
само в дните, в които има 
учебен процес“, уточни 
ръководителят на звено 
„Охрана“ Игнат Игнатов.

Инициативата е съгла-
сувана с органите на реда 
и ще продължи през цяла-
та учебна година, обясни 
Борисова. „От Областна 
дирекция на МВР дойдо-

ха представители на сре-
ща с кмета и помолиха за 
съдействие. Кметът д-р 
Цветан Ценков веднага от-
кликна и подкрепи идеята. 
Община Видин винаги е 
подпомагала всяка добра 
и полезна инициатива, ка-
квато е настоящата“, под-

черта заместник-кметът. 
Допълни, че служители-
те на звено „Охрана“ са 
преминали необходимия 
за целта инструктаж, като 
също така им е предоста-
вено светлоотразително 
облекло, подходящо за 
есенния сезон.

Дирекция „Бюро по тру-
да“ – Видин организира 
трудова борса. На събити-
ето присъстваха заместник 
областният управител на 
Видин Анжело Методиев и 
управителката на направ-
ление „Социални услуги 
и здравни дейности“ към 
Община Видин Силвия 
Венчева, работодатели 
и търсещи работа, като 
обявените противоепиде-
мични мерки наложили да 
бъде ограничен броят на 
присъстващите. 

Приветствие към при-
състващите поднесе ди-
ректорът на Дирекция 
„Бюро по труда“ – Видин 

Иван Иванов. „Благода-
ря ви, че се отзовахте на 
поканата за това събитие. 
Надявам се работодатели-
те да намерят в тази зала 

подходящи за тяхната 
дейност търсещи работа 
лица. Пожелавам успех на 

всички и дано оттук да си 
тръгнат хора с нови трудо-
ви договори“, каза дирек-
торът на Бюрото по труда, 
като официално откри тру-
довата борса. 

В началото работо-
дателите представиха 
фирмите и администра-
циите, които представля-
ват, същността на своята 
дейност и какви свободни 
места имат. Въпреки теж-
ката ситуация, в която се 
намираме, оказа се, че 
работни места не липсват. 
На трудовата борса бяха 

обявени над 300 вакантни 
места за войници в цялата 

страна, като беше 
обяснено, че вече 
възрастовата грани-
ца за кандидатите 
е до 40 години, като 
желаещите трябва 
да са здрави психи-
чески и физически. 
Отделно, конкретно 
за Видинска област 
се търсеха лея-
ри-формовчици и 
борвергисти, общи 
работници в цех за произ-
водство на мивки, вани и 
душкабини, пакетажници и 
машиношлосер, подземни 
електромеханошлосери, 
заварчици, миньори, мъже 

за работа в цех за краен 
монтаж на велосипеди – 
монтажници, опаковчици, 
вилкаджии, кормиладжии. 
Обявени работни места 
имаше и за шофьори с ка-
тегория „С“. 

Съобщено беше, че в 
бъдеще, след започване на 
същинското изграждане на 
скоростния път в отсечката 
Видин – Макреш, ще се на-
бират и пътни работници, 
шофьори и машинисти на 
пътно-строителна техника. 
Стана ясно, че скоро сво-
бодни работни места ще 
има и за шпакловчици, бо-
яджии, багеристи.

Накрая търсещите ра-

бота имаха възможност 
да научат повече за обя-
вените свободни позиции, 
които ги интересуват, раз-
говаряйки със съответните 
работодатели. 
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Дунавски нюанси
Видински творци със съвместна изложба в 
столицата, организирана от Ротари клуб – 

София и Ротари клуб – Видин

Община Видин възстановява художественото 
осветление на Стамбол капия

Община Видин възстановява ху-
дожественото осветление на Стамбол 
капия. Това става в отговор на анкета 
сред гражданите на Видин в социал-
ните мрежи, инициирана от „Дианид“ 
ЕООД. LED осветителните тела и ел. 
материалите за тази са дарение от 
фирмата, а дейностите се извършат 
съвместно с Община Видин. Работата  
започна миналата седмица. Възстано-
вяването ще бъде направено, съобраз-
но особеностите на историческата за-
бележителност и без да се нарушава 
нейната цялост.

Стамбол капия е културен памет-

ник от национално значение, част от 
защитната система на Видин, постро-
ена в края на XVII - началото на XVIII 
век и е била главна порта на града. С 
художественото осветление тя ще се 
превърне в още по-атрактивен обект, 
привличащ вниманието на граждани и 
туристи.

Общината апелира към всички 
жители да ценят съграденото и да се 
отнасят с грижа към опазване на кул-
турно-историческото наследство, с 
което нашият старопрестолен град се 
гордее.

Видински художници и 
скулптори – както утвър-
дени имена, така и млади 
автори – показват свои 

творби на съвместна из-
ложба в зала „България“ 
в София. Експозицията, 
озаглавена „Дунавски 

нюанси“, е факт благо-
дарение на Ротари клуб 
– София и Ротари клуб – 
Видин, които организират 
събитието. 

В изложбата са вклю-
чени творби на Чавдар 
Петров, Веселин Маринов 
– Нацин, Димитър Вечин, 
Анета Дръгушану, Бисерка 
Вълканова, Георги Петров, 
Борислава Александро-
ва, Цецка Александро-
ва, Васил Велков, Илиян 
Георгиев, Ивелин Мари-
нов, Светлин Николаев. 
Представени са и карти-
ни на покойния Красимир 
Кръстев, предоставени от 
неговата съпруга. 

Първоначалният план 

бил изложбата да бъде 
открита на 24 май, но въ-
ведените противоепиде-
мични мерки попречили 
това да стане, обясни  за 
вестник „НИЕ“ Игнат Иг-
натов, паст-президент на 
Ротари клуб – Видин. „Из-
ложбата беше открита на 
5 октомври. Идеята за нея 
е на Ротари клуб – София, 
който е един от най-стари-
те в България. В този клуб 
членуват нашите съграж-
дани, д-р Иван Ценов, 

бившият кмет на Видин, 
както и Петър Аврамов. 
Тяхна беше инициативата 
да направим заедно този 
проект, като наемем под-
ходяща зала и се погри-
жим за цялата логистика“, 
разказа Игнат Игнатов. 

Допълни, че въпросът 
с логистиката бил доста 
сложен, тъй като се на-
ложило да се организира 
транспортирането от Ви-
дин до София на над 100 
творби. В последствие се 
оказало, че няма как всич-
ки те да бъдат разположе-
ни едновременно в зала-
та, така че било решено 
първоначално да бъдат 
изложени част от произве-
денията, а след като една 
творба се продаде, на ней-

но място да бъде сложена 
някоя от останалите. 

„Радваме се, че в из-
ложбата участват и млади 
автори, към чиито творби 
също има интерес и се 
купуват, което е добре, за-
щото младите трябва да 
бъдат подкрепяни“, споде-
ли Игнат Игнатов. „Идеята 
ни беше да представим 
духа на Видин, който в 
годините назад е бил, а и 
все още е един от култур-
ните центрове на Бълга-
рия. Искахме да покажем, 

че не само в нашия старо-
престолен град има култу-
рен живот, но и този кул-
турен живот е много богат; 
че тук има хора, които тво-
рят, които се вдъхновяват 
от Видин и които трябва 
да получат възможност да 
заразят с това вдъхнове-
ние възможно най-много 
почитатели на изкуството“, 
сподели паст-президентът 
на Ротари клуб – Видин.
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войник“ на Министер-
ство на отбраната?

майор дамян кушев: 
Мероприятието в гр. Ви-
дин ще се проведе от 
15:00 часа на 13.10.2020 
г. на площад „Бдинци“. 
Да бъде избран гр. Видин 
има няколко основател-
ни причини. Видин е град 
с традиции във военното 
дело, дал много за изво-
юване и утвърждаване на 
Свободата, Съединени-
ето и Независимостта на 
България. Това е домът 

на легендарния Трети пе-
хотен Бдински полк, чиито 
наследници живеят и днес 
във Видин.

Освен това в момента 
в Българската армия има 
много офицери, родом от 
Видин и областта. А от-
както съм началник на Во-
енното окръжие, имаме 7 
пъти увеличение на жела-
ещите младежи и девойки 
за обучение във военните 
университети, за което по-
мага, освен нашите уси-
лия, и кампанията „Бъди 
войник“. 

Интересът към кампа-

нията в град Видин мина-
лата година беше много 
голям. Понеже нямаме 
военни формирования на 
територията на областта и 
желанието на гражданите 
да разгледат въоръжени-
ето и техниката, които се 
използват във Въоръже-
ните сили и да се докоснат 
до „бойния дух“ на армия-
та е осезаемо, затова тази 
година ще има и допълни-
телни елементи по време 
на показите.

„НИЕ“: Какво включ-
ва програмата за съ-
битието и кои са учас-
тниците?

майор дамян кушев: 
Програмата включва ин-
формационна борса за 
набиране на войници и 
матроси, като информа-
ционни щандове ще имат 
Сухопътни войски, Воен-
новъздушните сили, Во-
енноморските сили, Съв-
местно командване на 
специалните операции, 
Военна полиция, Нацио-
нален военен университет 
„Васил Левски“ – гр. Вели-
ко Търново, Висше воен-

номорско училище „Нико-
ла Йонков Вапцаров“ – гр. 
Варна и Централно воен-
но окръжие. 

Ще има статичен показ 
на техника, въоръжение и 
оборудване на Сухопътни-
те войски и Съвместното 
командване на специални-
те операции и динамичен 
показ на ръкопашни техни-
ки, демонстрирани от лич-
ния състав от Съвместното 
командване на специални-
те операции.

От 18:00 часа ще има 
концерт на Гвардейския 
представителен духов ор-
кестър и Представителния 
ансамбъл на Въоръжените 
сили, на местно ниво ще 
участва и Ансамбъл „Ду-
нав“ – гр. Видин.

„НИЕ“: Какви са цели-
те, които кампанията 
„Бъди войник“ си поста-
вя конкретно за Видин?

майор дамян кушев: 
Кампанията на Минис-
терството на отбраната 
„Бъди войник“ има за цел 
да запознае обществото 
с Българската армия и да 
предизвика интереса на 

младите хора към военна-
та професия. 

разговора води 
марияна герасимова

Президентът на Федерацията по волейбол Любо Ганев посети Белоградчик

Скален орел намери своя дом в Природо-научния музей в Белоградчик

Видин е град с традиции във военното дело

Президентът на Бъл-
гарската федерация по 
волейбол (БФВ) Любомир 
Ганев бе на посещение в 
Белоградчик на 7 октом-
ври. Визитата му бе по по-
кана на кметът на община 
Белоградчик Борис Нико-

лов и треньора на Волей-
болен клуб „ГРАД“ Красен 
Христов. По време на сре-
щата са били дискутирани 
въпроси, свързани с раз-
витието на волейболната 
игра и възможностите на 
Федерацията за подкрепа 

и сътрудничество с оглед 
на прекрасната спортна 
база и желанието на мест-
ната власт Белоградчик 
да затвърди водещата си 
роля във волейбола в Се-
верозапада. 

От визитата на прези-
дента на БФВ в Белоград-
чик най-много спечелиха 
малките волейболистки и 
волейболисти, които видя-
ха на живо и се докоснаха 
до българската и световна 
легенда. Любо Ганев от 
своя страна им отвърна 
в типично свой стил – не-
принудено и с много на-
строение. Президентът на 
Волейболната федерация 
отбеляза: „Ние, като Фе-
дерация, ще направим 
всичко възможно да раз-
виваме и подпомагаме все 

повече деца. Да направим 
така, че да обхванем пове-

че деца, да им помогнем 
да осъзнаят и задържат 

тази искра – любовта към 
спорта“.

Природо-научният му-
зей в Белоградчик е полу-
чил дарение - препариран 
екземпляр от вида Скален 
орел. Експонатът е преда-
ден от инж. Людмил Ива-
нов – директор на РИО-
СВ – Монтана, съобщиха 

от Община Белоградчик. 
Птицата е с около 50 см 
височина на торса и раз-
мах на крилете  - над 180 
см. 

„Орелът е конфиску-
ван, тъй като това е защи-
тен вид и не може да се 

притежава от частни лица. 
Смятаме, че неговото мяс-
то е в музея и смятам, че 
той си намери най-накрая 
дома, където хората могат 
да го виждат, да е изложен 
и да краси експозицията“,  
е отбелязал инж. Иванов.

Антон Трифонов, за-
местник кмет на община 
Белоградчик е благодарил 
за новата придобивка на 
музея и за възможността 
тя да радва не само жите-
лите, но и гостите на гра-
да.
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върналото се в традиция 
събитие бе организирано 
по повод празника на град 
Дунавци, когато се отбе-
лязва обединяването на 

селата Видбол и Гурково. 
Гости на празника бяха 
заместник-кметът на об-
щина Видин по устройство 
на територията и развитие 
на инфраструктурата Све-
тослав Скорчев и секрета-
рят на Общината Валери 
Димитров. 

Валери Димитров спо-
дели, че за него е чест и 
радост да присъства на 
празника на град Дунавци. 
„Искам да поднеса поздра-
ви от името на кмета на 
община Видин д-р Цветан 

Ценков, както и от свое 
име и от името на цялото 
ръководство на Община-
та. Пожелавам здраве, 
щастие и късмет на всички 
жители на град Дунавци и 
на техните семейства. На-
дявам се да продължите 
тази традиция, тъй като 

настоящият празник е 
символ на обединението 
и си заслужава да бъде 
честван още десетки го-
дини“, каза секретарят 
на Община Видин. След 
което връчи на кмета на 
Дунавци Димчо Скорчев 

поздравителен адрес от 
кмета на Видин д-р Цветан 
Ценков.

Кметът на Дунавци от 
своя страна сподели, че 
се радва, че, въпреки се-
гашната ситуация, празни-

кът все пак се провежда, с 
което се продължава една 
седемгодишна традиция. 
„65 години откакто са се 
обединили двете села – 
твърде много, но и твър-
де малко. Опитахме се 
да докажем, че можем да 
бъдем заедно. И ние сме 

заедно винаги – и в тъжни 
и трудни моменти, и кога-
то имаме такива весели 
моменти“, каза кметът 
Скорчев, като пожела още 
много весели поводи за-
напред да събират заедно 
жителите на Дунавци.

В предходните години 
фестивалът в Дунавци се 
провеждаше в рамките на 
два дни. Тази година оба-
че, поради създалата се 
епидемична обстановка 
в страната, фестивалът 

продължи само един ден. 
Въпреки това жителите и 
гостите на Дунавци имаха 
възможност да се насла-
дят на изпълненията на 
над 25 състава и индиви-
дуални участници както от 
община Видин, така и от 
съседни общини и обла-

сти.
Преди старта на съ-

щинската фолклорна про-
грама, музикален поздрав 
поднесоха деца от Основ-
но училище „Христо Ботев“ 
– град Дунавци. Последва 
традиционното дефиле на 

съставите. Първи на сце-
ната излязоха съставите 
на домакините – певческа 
група „Росен здравец“ и 
Фолклорен състав „Ду-
навска шевица“ към чита-
лище „Феникс-2020“ – гр. 

Дунавци. Овациите на 
многобройната публика 
спечелиха самодейци от 
град Видин и от общината, 
както и от общините Гра-
мада, Ружинци, Брегово, 

Димово, Ново село. На 
сцената в Дунавци излязо-
ха и гости от Лом. Ансам-
бъл „Хора Деснацъулуи“ 
към Културен дом „Адриан 
Паунеску“ – село Бърка 
представи богатството на 

румънския фолклор. Ве-
черта завърши с концерт 
на оркестър „Видин“, а на 
площада пред Кметство 
Дунавци се извиха кръш-
ни хора. 

В Дунавци честваха празника на града
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Джудистките Ива Иванова и 
Надежда Любенова с бронзови 

медали от ДЛШ за девойки

w от стр. 1
която ни припомня, че 
когато сме обединени, 
постигаме много повече 
и по-лесно преодолява-

ме трудностите и посрещаме предизвикателствата. 
Община Видин работи в добро взаимодействие с 
всички институции, с бизнеса и неправителствени-
те организации, вслушва се в гласа на гражданите. 
Това е правилната посока, която ще ни позволи да 
предоставяме все повече и качествени социални 
услуги, да реализираме успешно предстоящите ва-
жни проекти в различни сфери, да постигаме още 
по-значими резултати в развитието на културата, 
младежките дейности, туризма и за популяризира-
нето на културно-историческото богатство на Ви-
динския край.

Пожелавам на всички мои колеги и на служите-
лите в общинската администрация здраве, енергия 
и вдъхновение. И им благодаря за техния професи-
онализъм и отговорност, с което утвърждават авто-
ритета на Община Видин.

Честит празник!

поздравление от кмета на 
видин д-р Цветан 

Ценков по случай деня на 
българската община

Община Видин обявява на 12 октомври 
отворени телефонни линии за граждани 
Инициативата е по случай Деня на българската община 

Инициатива на Общинския съвет по 
наркотичните вещества по повод 

Световния ден за психичното здраве

На 4 октомври в град 
Пловдив се проведе Дър-
жавният личен шампионат 
(ДЛШ) по джудо за девой-
ки до 21 г. Състезателките 
на Габриела Кирилова от 
видинския Спортен клуб 
„Бъдин“ - самбо и джудо 
спечелиха два бронзови 
медала и две пети места.

С бронз се завърна-
ха Ива Иванова – 52 кг, и 
Надежда Любенова – 78 
кг. Доста добре се пред-
ставили и Мария-Антония 
Стоянова – 48 кг, и Гергана 
Ангелова – 57 кг, които ста-
нали пети в класирането.

снимки:  ск „бъдин“ 
- самбо и джудо

Световният ден за 
психичното здраве се от-
белязва на 10 октомври 
и тази година е под мо-
тото „Психично здраве за 
всички“. В навечерието му 
експертите от Общинския 
съвет по наркотичните 
вещества (ОСНВ) във Ви-
дин раздаваха на гражда-
ните разноцветни бало-
ни с послания и флаери 
със съвети за позитивен 
живот и повече усмивки. 
Те тръгнаха от площад 
„Бдинци“ и продължиха по 
ул. „Търговска“, а хората 
ги посрещаха с интерес. 
Инициативата има за цел 
да привлече вниманието 
върху важния проблем за 
опазване на психичното 
здраве, който у нас обик-
новено се неглижира. За-
това от ОСНВ призоваха: 
„Погрижи се за себе си!“.

Статистиката показва, 
че българите най-често 
страдат от тревожни раз-
стройства - 11.4% от насе-

лението, разстройства на 
настроението (депресии 
и афективни състояния) 
- 6.2%, злоупотреби с ве-
щества - 3.3%. Основната 
причина за появата им е 
стресът в ежедневието и 
особеностите на начина 
на живот. Най-разпрос-
транените погрешни вяр-
вания са, че хората с пси-
хични болести са опасни. 
От ключово значение е 
обществото да преодо-
лее предразсъдъците към 
проблема и навреме да се 
търси психиатрична и пси-
хотерапевтична помощ, за 
да се получи адекватно 
лечение още в ранните 
стадии на разстройството. 

В Световния ден за 
психичното здраве стар-
тира информационната  
кампания „Живей, не стра-
дай“, в подкрепа на хората 
с психични заболявания. 

общинска 
пресслужба

В Деня на българска-
та община - 12 октомври, 
Община Видин обявява 
отворени телефонни ли-
нии, на които граждани ще 
могат да задават въпроси 
на заместник-кметовете и 
секретаря на местната ин-
ституция, свързани с теми 
в различните ресори и да 
получат компетентни и 
експертни отговори. 

От 10.00 ч. до 12.00 ч. 
на следните телефони ще 
отговарят:

- На тел. 094/ 609 441 
- Борислава Борисова, за-
местник-кмет „Хуманитар-
ни дейности и социална 
политика“ и изпълняващ 
длъжността Кмет;

- На тел. 094/ 609 413 

– Цветомира Илиева, 
заместник-кмет „Финан-
сово-стопанска дейност, 
бюджет и икономическо 
развитие“;

- На тел. 094/ 609 415 
– Десислава Тодорова, за-
местник-кмет „Европейски 
политики и инвестиции“; 

- На тел. 094/ 609 400 
– Светослав Скорчев, за-
местник-кмет „Устройство 
на територията и развитие 
на инфраструктурата“;

- На тел. 094/ 609 486 – 
Валери Димитров, секре-
тар на Общината.

Всички граждани, ко-
ито посетят Общинската 
администрация на пло-
щад „Бдинци“ на празника, 
ще бъдат посрещнати от 

служителите със скромен 
жест в знак на внимание и 
уважение.

Денят на българската 
община се чества от 1998 
г. А датата 12 октомври се 
свързва с факта, че на този 

ден през 1882 г. в бр. 117 
на Държавен вестник, е 
публикуван първият Закон 
за общините и градското 
управление в България.
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монтана

враЦа

Област Враца на първо място в страната по разширяване обхвата на професионалното образование

Намаление на криминалната престъпност отчитат във Враца през септември

Община Монтана изпълни строителната си програма в селата 
Два нови православни 

храма ще отворят врати за 
миряните в община Монта-
на през този и следващия 
месец, съобщи кметът 
Златко Живков. Това са 
параклисът „Свети Георги“ 

в село Войници и църквата 
„Свети Архангел Михаил“ 
в село Долна Рикса. 

Пред журналисти 
Живков направи преглед 
на строителните и кому-
нални дейности, които 

протичат в селата от об-
щината. До края на месе-
ца ще завърши ремонтът 
на пътя Студено буче – 
Д-р Йосифово – Славотин. 
Кметът припомни, че пър-
вата копка за реконструк-

цията на този участък от 
държавния път бе напра-
вена преди 2 години. 

В трите села сега об-
щинските комунални 
служби почистват об-
ществените пространства 

и косят зелените площи. 
Предстои да бъде завър-
шен ремонтът на читали-
щето в село Габровница и 
на сградите на кметствата 
в селата Долна Вереница 
и Горно Белотинци. Вече 

е стартирала кампанията 
по снабдяване на възраст-
ните и социално слабите 
хора с дърва за огрев през 
зимата, каза още кметът 
на Монтана. 

Намаление с 25% на 
криминалната престъп-
ност през септември 2020 
г. спрямо септември 2019 
година отчитат от Област-
ната дирекция на МВР 
(ОДМВР) във Враца. През 
септември на територия-
та на дирекцията са реги-
стрирани 267 заявителски 
материала, при 239 пре-
писки за същия период на 
2019 г. Общият брой на ре-
гистрираните криминални 
престъпления е 156, спря-
мо 208 за същия период 
на предходната година, 
което е намаление на кри-
миналната престъпност с 
25 %. 

През септември 2020 
г., спрямо септември 2019 
г., се регистрира и намале-
ние на броя на регистри-
раните престъпления на 
територията на РУ – Вра-
ца (с 47,8%), РУ – Роман 
(с 44,4%), РУ – Оряхово (с 
38,5%), РУ – Козлодуй (с 
33,3 %) и РУ – Мездра (с 
25,8%). В РУ – Бяла Сла-
тина се регистрира увели-
чение на регистрираните 
престъпления от 46 прес-
тъпления през септември 
2019-та на 55 престъпле-

ния за септември 2020 г., 
което в процентно изра-
жение е ръст от 19,6%. 
Той се дължи предимно на 
увеличение при установе-
ните престъпления против 
собствеността, уточняват 
от ОДМВР - Враца.

По видове престъпле-
ния, през септември 2020 
спрямо септември 2019 г., 
състоянието е следното:  

Престъпленията про-
тив собствеността беле-
жат намаление с около 
27,9 % в сравнение с 
септември 2019 год. Реги-
стрираните престъпления 
за месец септември 2020 
г. са 57, при 79 през сеп-
тември 2019 г. 

Престъпленията про-
тив личността – бележат 
увеличение с около 22,2% 
в сравнение с месец сеп-
тември 2019 г. Регистри-
раните престъпления за 
месец септември 2020 г. 
са 22, при 18 през септем-
ври 2019 г. 

Грабежи – регистрира-
ни са 3 грабежи за месец 
септември 2020 г., срещу 
2 регистрирани за месец 
септември 2019 г. 

Кражби – намаление 

с 35 %. Регистрираните 
кражби за септември 2020 
г. са 39, срещу 60 за сеп-
тември 2019 г. 

Измами – регистрира-
ни са 1 измама за месец 
септември 2020 г., срещу 
4 регистрирани за месец 
септември 2019 г. 

Умишлени убийства – 
няма регистрирани прес-
тъпления за отчетните 
периоди.

Посегателства спря-
мо МПС – бележат равен 
брой. Регистрирано е по 1 
престъпление.

Палежи – 7 регистри-
рани за септември 2020 
г. срещу 4 за септември 
2019 г.

Наркотици – регистри-
рани са 12 бр. за месец 
септември 2020 г. срещу 
14 бр. за същия период на 
2019 г. 

При престъпленията, 
свързани с акцизни стоки 
без бандерол, от началото 
на годината до 30.09.2020 
г. са регистрирани 76 зая-
вителски материала и са 
образувани 11 досъдебни 
производства. Съставени 
са 38 акта за установени 
административни нару-

шения. Иззети са 129 784 
къса цигари без българ-
ски акцизен бандерол, 
476,890 кг ситно нарязан 
тютюн без български ак-
цизен бандерол и 405 л 
алкохол без български ак-
цизен бандерол.

Съгласно данните, 
през септември 2020 г. ко-
ефициентът на престъп-
ност за ОДМВР –  Враца е 
96 единици,  при 128 еди-
ници, отчетени през сеп-
тември 2019 г. 

За септември 2020 го-
дина общо регистрирани-
те заявителски материали 
за криминални престъпле-
ния, по общини на тери-
торията на област Враца, 
са както следва: общ. Бо-
рован – 12 бр., общ. Бяла 
Слатина – 59 бр., общ. 
Враца – 63 бр., общ. Коз-
лодуй – 37 бр., общ. Криво-
дол – 11 бр., общ. Мездра 
– 33 бр., общ. Мизия – 15 
бр., общ. Оряхово – 21 бр., 
общ. Роман – 12 бр. и общ. 
Хайредин – 4 бр.

През месец септември 
2020 г., общо на терито-
рията на населените мес-
та от общините на област 
Враца, са проведени 73 

специализирани поли-
цейски операции за про-
тиводействие на конвен-
ционалната престъпност. 
Предупредените лица по 
чл.65 от ЗМВР са 602.

Пътно-транспортна 
обстановка в област Вра-
ца през месец септември 
2020 г. 

През месец септември 
2020 г. в област Враца са 
регистрирани 67 пътно-
транспортни произшест-
вия, от които 15 са тежки. 
При катастрофите е убит 
един и са ранени 21 граж-
дани. В сравнение със съ-
щия месец на предходна-
та година, ПТП-тата са с 2 
по-малко, загиналите са с 
един по-малко, а ранените 
са с 3-ма по малко. 

През месеца за уста-
новени нарушения на во-
дачите са съставени 593 
акта, 1819 обикновени 
фиша и 2469 електронни 
фиша, издадени за уста-
новени нарушения на ско-
ростта. 

Установени са 25 вода-
чи, употребили алкохол. 
За неизползване на обез-
опасителни колани и каски 
са наложени 134 глоби, 

за неправоспособност – 
47, за шофиране без за-
дължителна застраховка 
„Гражданска отговорност“ 
– 46.

През месеца са изда-
дени 233 заповеди за при-
лагане на принудителни 
административни мерки 
по ЗДвП, като са прекра-
тени регистрациите на 45 
бр. МПС. Проведени са 
37 бр. специализирани 
полицейски операции по 
безопасност на движение 
по пътищата. Изпратени 
са 79 бр. сигнални писма 
за осигуряване безопас-
ността на движението по 
пътищата.

През първите девет 
месеца на годината бро-
ят на пътнотранспортните 
произшествия в областта 
е 508, от които 115 са теж-
ки. Загиналите граждани в 
инциденти на пътя са 12, а 
ранените са 148. В сравне-
ние с миналогодишния пе-
риод ПТП-тата в областта 
са с 30 по-малко, тежките 
катастрофи – с 2 повече, 
ранените – с 22-ма пове-
че, а загиналите – с двама 
по-малко. 

Резултатите от ре-
ализирания Държавен 
план-прием за учебната 
2020/2021 г. и предстоящи-
те предизвикателства през 
следващата 2021/2022 
учебна година бяха пред-
ставени на заседание на 
Областната комисия по 
заетост към Областния съ-
вет за развитие на област 
Враца на 6 октомври.

Областният управител 
Малина Николова акцен-
тира върху резултатността 
в съвместната работа на 
директорите на учебните 
заведения, бизнеса, мест-
ната и регионална власт, 
благодарение на която 
държавните и регионал-
ните политики в сферата 
на образованието се реа-
лизират все по-ефективно 
всяка година.

„Изпълнени са целе-
вите стойности за съот-
ношение на професио-
налното образование към 
профилираното, зададени 
от МОН и при определени 

от Министерството 69,47 
% са постигнати 74,74 % - 
факт, който показва добре 
свършената работа на те-
риторията на областта за 
разширяване обхвата на 
професионалното образо-
вание. В СТЕМ професии 
и профили се обучават 
69,47 % от осмокласниците 
в областта, което е 5,27 % 
над определените от МОН 
стойности. Постигнатите 
проценти поставят област 
Враца на първо място в 
страната и зад тях стоят 
усилията на всички страни, 
ангажирани с Държавния 
план-прием. Данните, ко-
ито насочват вниманието 
ни за още по-задълбочена 
работа са свързани с оси-
гуряването на условия от 
местните власти за задър-
жането на всички ученици, 
обхванати в средното об-
разование на територията 
на областта. Конкретни и 
незабавни мерки в това 
отношение трябва да се 
предприемат от общините 

Оряхово и Мизия, където 
записаните в други обла-
сти ученици са 31 от 76 за 
Оряхово и 14 от 52 за Ми-
зия. Показателни за нас са 
и данните на завършилите 
средно образование уче-
ници, от които едва 28,5 % 
са започнали работа, ре-
зултат от превеса на про-
филираното обучение над 
професионалното в съот-
ношение 60/40. Пет годи-
ни по-късно пирамидата е 
обърната и в тази година 
съотношението е 75/25 в 
полза на професионално-

то образование. Това ни 
дава основание да твър-
дим, че се движим в пра-
вилната посока“, подчерта 
Малина Николова.

Началникът на Реги-
оналното управление на 
образованието Галин Ев-
денова направи анализ на 
реализирания Държавен 
план-прием за настояща-
та учебна година. Сфор-
мирани са 59 от планира-
ните 60 паралелки, като от 
тях 45 са професионални, 
а 14 профилирани. Пара-
лелките с дуална форма 

на обучение са 4.5, защи-
тените – 4, а тези с очак-
ван недостиг - 9. Две са 
закритите паралелки на 
първо класиране в Про-
фесионалната гимназия в 
Мизия и Средно училище 
„Христо Ботев“ – Оряхо-
во. Разширени са пара-
лелките в ПГ „Димитраки 
Хаджитошин“ – Враца по 
професиите интериорен 
дизайн и електротехник, 
след първо класиране.

Общият брой на завър-
шилите 7-и клас ученици 
в областта са 1436, като 
от тях в учебни заведения 
продължават обучението 
си 1343. 86 ученици са се 
записали в други области 
в страната, заминалите за 
чужбина са 6, а 17 повта-
рят класа.

Началникът на РУО по-
сочи, че за предстоящата 
учебна година се очаква 
да завършат общо 1432 
седмокласници и те да 
продължат обучението си 
в 33 училища и 58 пара-

лелки. Галина Евденова 
отбеляза, че във връзка 
с реализирането на Дър-
жавния план-прием за 
предстоящата 2021/2022 
учебна година се очаква 
общините в област Враца 
да разработят общински 
стратегии за развитие на 
образованието, съобразно 
регионалните политики.

Министерство на об-
разованието реализира 
проект „Подкрепа за ду-
алната система на обуче-
ние“, като от област Враца 
са включени 9 училища, с 
328 ученици в 16,5 пара-
лелки. По Програма „Ера-
зъм+“, ще се осъществи 
проект „Пилотен модел за 
проследяване на завър-
шилите професионално 
образование и обучение“, 
който се реализира в три 
пилотни области – Враца, 
Стара Загора и Бургас, и 
обхваща всички завърши-
ли професионално обра-
зование през 2018 г.
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продава къща във видин

Имотът се намира в идеалния център на гр. Видин, със-
тоящ се от голяма къща, мазе, паркоместа, лятна градина 
с масивен навес, градинка с туй и райграс. Къщата има три 
стаи, мокро помещение, голям коридор, баня, отделна то-
алетна. Сградата е санирана, ремонтиран е покривът, ел. 
инсталацията, ВиК; нова ПВЦ дограма, нови вътрешни вра-
ти. Всяка стая разполага с климатик, конвектор в коридора 
и отоплител в банята; в две от стаите има изградена ВиК 
система. Имотът се продава от собственик.

тел. за контакт: 0885 838 386

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

бр. 42 понеделник -  неделя  12 - 18 октомври 2020 г.

есенна дезинфекция на водата в област видин 
„водоснабдяване и канализация“ – видин еоод 
обяви график за есенна дезинфекция на водата. 

дейностите ще се извършват поетапно в периода 
от 6 до 29 октомври. от водоснабдителното друже-
ство предупреждават, че в периода на профилакти-
ка водата за конкретното населено място няма да е 

годна за питейни нужди. 
от публикувания график става ясно, че за град видин 

дезинфекцията ще се извърши на 17 и 18 октомври.
г р а Ф и к 

за есенната дезинфекция на водоснабдителните 
групи на вик еоод – видин за 2020 г.

I. раЙон видин 
1. Група СЛАНОТРЪН – ВИДИН    
ПС Сланотрън- КР-1,2,3,4  17,18 октомври
ПС Видин – Кос ШК – 1,2,3,4,5 и ВК Видин-Кос 17,18 

октомври
1. ХИДРОФОРИ – ВИДИН  17,18 октомври
2. Група БУКОВЕЦ           
ПС Буковец и НР Буковец  6 октомври
3. Група БЯЛА РАДА-ПЕШАКОВО-Г.МАРИНОВО-ДРУЖБА 
ПС Вила пчела и НР Бела Рада  13 октомври
НР Бела рада ВЗ и НЗ   13 октомври
НР Пешаково и НР Дружба  14 октомври
5. Група ГРАДЕЦ – ДИНКОВИЦА 
НР Градец Динковица   17 октомври
6. Група МАЙОР УЗУНОВО                                                                     
ПС Майор Узуново и НР Майор Узуново 18 октомври
7. Група ГЪМЗОВО – ВИНАРОВО 
НР Плакудер    17 октомври
II.раЙон брегово 
1. Група ЯСЕН – ФЛОРЕНТИН 
ПС Ясен и НР Флорентин  6 октомври
1. гр. БРЕГОВО 
ПС Брегово1, ПС Брегово 3 и ВК Брегово 7 октомври
2. Група НОВО СЕЛО 
ПС Ново село и НР Ново село  8 октомври
3. Група КОСОВО – РАКИТНИЦА-ДEЛЕЙНА 
ПС Косово 1 и ПС Косово 2  13,14 октомври
НР Ракитница 14 октомври
ИР и НР Делейна   14 октомври
5. Група ГЪМЗОВО-ВИНАРОВО 
ИР Гъмзово и НР Гъмзово  17,18 октомври
НР Винарово и НР Неговановци  17,18 октомври
НР Калина и НР Тияновци  18 октомври
6. Група ВРЪВ- КУДЕЛИН-БАЛЕЙ 
ПС Връв и НР Куделин   21 октомври
III. раЙон дунавЦи
1. Група ДУНАВЦИ – ТЪРНЯНЕ 
ПС Дунавци и НР Дунавци  6 октомври
1. Група ИВАНОВЦИ 
ПС Ивановци и НР Ивановци  7 октомври
2. Група ВОДНА – БОЖУРИЦА 
ПС Водна 1 и НР Божурица  8 октомври
3. Група ГРАМАДА  
ПС Срацимир и НР Грамада -Тошевци 13 октомври
ПС Водна 2    13 октомври
ПС Бояново и НР Грамада  14 октомври
5. Група ТОШЕВЦИ 
ПС Тошевци и НР Тошевци  7 октомври
6. Група ДОБРИ ДОЛ -АРЧАР-СЕПТЕМВРИЙЦИ 
НР Арчар    21 октомври
НР Септемврийци   22 октомври
7. Група СИНАГОВЦИ 
ПС Синаговци и НР Синаговци  13 октомври
8. Група  МИЛЧИНА ЛЪКА 
ПС Милчина лъка и НР Милчина лъка 20 октомври
8. Група ЯРЛОВИЦА  
НР Ярловица    15 октомври
10. Група БРАНКОВЦИ 
ПС Бранковци и НР Бранковци  22 октомври
10. Група ВЪРТОП – ГАЙТАНЦИ 
ПС Въртоп и НР Въртоп   14 октомври
10. Група СРАЦИМИР  
НР Срацимир    27 октомври
10. Група ДЪРЖАНИЦА 
ПС Държаница и НР Държаница  7 октомври
12. Група БОТЕВО- СИМЕОНОВО 
ПС Ботево и НР Ботево-Симеоново 28 октомври
15. Група МЕДЕШЕВЦИ 
ПС Медешевци и НР Медешевци  8 октомври
15. Група ЖЕГЛИЦА  
ПС Жеглица и НР Жеглица  29 октомври
IV.раЙон кула
1. Група  КУЛА 

ПС Войница 2 и НР Войница  13 октомври
НР Чичил, НР Цар Петрово и НР Тополовец 13,14 октомври
ПС Кула 4, ВК Кула    13,14 октомври
ВК Бойница и НР Старопатица  14 октомври
1.Група РАБРОВО – КАНИЦ 
ПС Раброво и ВК Раброво  7 октомври
2. Група ПОЛЕТКОВЦИ 
НР Полетковци   6 октомври
3. Група КОСТА ПЕРЧЕВО 
ПС Мехмеда и НР Коста Перчево  8 октомври
5. Група ДОЛНИ БОШНЯК 
ПС Долни Бошняк и НР Долни Бошняк 15 октомври
6. Група КАЛЕНИК 
ПС Каленик и НР Каленик  20 октомври
7. Група КИРЯЕВО 
ПС Киряево и НР Киряево  22 октомври
8.Група ШИШЕНЦИ 
ПС Шишенци и ВК Шишенци  27 октомври
8. Група ПЕРИЛОВЕЦ 
ПС Периловец и НР Периловец  28 октомври
10. Група БОРИЛОВЕЦ 
ПС Бориловец и НР Бориловец  29 октомври
V.раЙон димово
1. Група БЕЛА – ИЗВОР – М.ДРЕНОВЕЦ 
ПС Бела, НР Дълго поле и НР Костичовци 20,21 октомври
НР Извор, НР Лагошевци и ВК Владиченци 20,21 октомври
1. Група БЕЛА-КЛАДОРУБ  
ИР Бела и НР Кладоруб   20 октомври
2. Група БЕЛА – ГРАНИТОВО 
ПС Гранитово, НР Гранитово  21 октомври
3. Група БЕЛА- ДИМОВО-МАКРЕШ 
ПС Димово 1, НР Димово и НР Острокапци 21,22 октомври
ПС Макреш, НР Макреш и НР Вълчек 21,22 октомври
5. Група РАБИША – РАЯНОВЦИ -ТОЛОВИЦА  
ПС Рабиша, НР Рабиша ИР Магура  6 октомври
НР Толовица и НР Раяновци  7 октомври
6. Група РАКОВИЦА – ПОДГОРЕ 
РВ раковица, НР Раковица и НР Подгоре 27,28 октомври
ПС Раковица и НР Раковица2  28 октомври
7. Група ШИШМАНОВО  
ПС Шишманово и НР Шишманово 1 4 октомври
VI.раЙон белоградЧик
1. Група ЧУПРЕНЕ – БЕЛОГРАДЧИК 
РВ Чупрене, РВ Репляна, НРЧупрене, 
НР Върбово    13,14 октомври
НР Белоградчик, НР Пролазница и 
НР Чифлик    13,14 октомври
1. Група ЧУПРЕНЕ – ДОЛНИ ЛОМ 
НР Репляна, НР Долни Лом и 
НР Средогрив    14,15 октомври
2. Група СТАКЕВЦИ-БЕЛОГРАДЧИК-ВЕЩИЦА 
РВ Стакевци, НР Крачимир, 
НР Дъбравка и НР Граничак  14,15 октомври
НР Струин дол, НР Вещица, 
ПС Вещица и НР Ошане   14,15 октомври
3. Група ПРАУЖДА 
НР Праужда    6 октомври
5. Група САЛАШ 
НР Салаш    7 октомври
6. Група ВЪРБА 
ПС Върба и НР Върба   27 октомври
7. Група СТАКЕВЦИ  
НР Стакевци    22 октомври
8. Група ГОРНИ ЛОМ 
РВ Горни лом и НР Горни лом  20 октомври
VII.раЙон ружинЦи
1. Група ТЪРГОВИЩЕ – ГАРА ОРЕШЕЦ -РУЖИНЦИ 
ПС Търговище, НР Търговище, 
НР Протопопинци НР Боровица  13,14 октомври
НР Фалковец, НР Върбовчец, 
НР Гара Орешец1и2, НР Ружинци  13,14 октомври
НР Гара Орешец 3   15 октомври
1. Група РУЖИНЦИ – ПЛЕШИВЕЦ 
ПС Ружинци и НР Плешивец  7 октомври
2. Група ДРАЖИНЦИ – БЕЛО ПОЛЕ  
ПС Дражинци и НР Дражинци  20 октомври
3. Група ЧУПРЕНЕ – ДОЛНИ ЛОМ 
НР Гюргич    15 октомври
5. Група БЕЛОТИНЦИ-ЧЕРНО ПОЛЕ 
НР Черно поле    22 октомври
6. Група ДРЕНОВЕЦ-ТОПОЛОВЕЦ   
ПС Дреновец и НР Дреновец  28 октомври

забележка: 
ВиК – Видин предупреждава, че водата в периода на про-

филактика за конкретното населено място няма да е годна за 
питейни нужди 

су „п.р. славейков“ – видин
гр. видин, ул. „п. р. славейков“ №26, 

тел. 094/600218

о б я в а
су „петко рачов славейков“ – видин

обявява
публичен търг с тайно наддаване за отдава-
не под наем на помещение за зъболекарски 
кабинет от 18 кв. м, находящо се в сградата 

на су „п.р. славейков“ – видин.
Срок на договора за наем е до 3 години. На-

емната цена е 5,55 лева за един кв. м. Стъпка на 
наддаване 10% върху обявената наемна цена. 

Документация се закупува всеки работен ден 
от 8:00 до 16:00 часа до 26.10.2020 година при 
касиера в СУ „П.Р. Славейков“ срещу 10.00 лева.

Документация и депозит за участие в размер 
на 10% от наемната цена се внася до 15:00 часа 
на 27.10.2020 година.

Публичният търг с тайно наддаване ще се 
проведе от 14:00 часа на 28.10.2020 година в 
сградата на СУ „П.Р. Славейков“ гр. Видин.

за справки и информация тел: 094/600218

продава 
имоти

продавам етаж от 
къща 100 кв. м, дворно 
място 160 кв. м със самос-
тоятелен вход в идеален 
център, в близост до Черк-
вата и МОЛ-а, цена 69 000 
лв.; тел.: 0898 633 302

продавам гарсоние-
ра в гр. Козлодуй (център 
ТЕЦ); тел.: 0897 242 003

продавам гарсониера 
в ж.к. „Александър Стам-
болийски“, ет. 7, в добър 

вид; тел.: 094/600 399, 
0887 381 855

продавам гарсониера 
в ж.к. „Гео Милев“, ет. 2, 
в добро състояние (лами-
нат/теракот), необзаве-
дена; цена 25 500 лв. - от 
собственик; тел.: 0879 182 
521

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

п р о д а в а м 



д-р адриана маркова
спеЦиалист по детски болести, 

Хомеопатия и Шуслерова терапия

медико-дентален Център 
„омега“ - видин

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

медиЦински Център 
„здраве“ - видин

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

GSM 0887 21 44 21, 0887 53 30 60

w
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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

дом за пълнолетни лица с 
деменция с.салаш търси:

Фелдшер - 900.00 лв.;
Две медицински сестри - 850.00 лв. 

Осигурен транспорт.
0894 374 096 – огнян димитров, директор

двустаен панелен 
апартамент в ж.к. 
„Химик“, не е по-

следен етаж, от собстве-
ник; тел.: 0895 933 832

продавам двустаен с 
разширение в ж.к. „Крум 
Бъчваров“, 74 кв. м, ет. 
6; тел.: 094/600 399, 0887 
381 855

продавам във Видин 
къщи и апартаменти и пар-
цели 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 централ-
ната част на гр. Видин, с 
дворно място 375 кв. м; 
тел.: 0877 151 848, 0876 
808 296

продавам ремонтиран 
двустаен панелен апарта-
мент в близост до Пазара, 
ет. 5, не е последен (ПВЦ 
дограма, нова баня, лами-
нат), цена 46 500 лв.; тел.: 
0898 633 302

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

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

продавам тристаен 
тухлен апартамент в но-
вата част на ж.к. „Георги 
Бенковски“, ет. 1, с гараж и 
таванска боксониера; 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 мяс-
то 1200 кв. м, със стара 
къща и кладенец, в гр. Ду-
навци; тел.: 0888 629 601

продавам етажи от 
къщи в кв. „Калето“, със 
собствен вход, в ж.к. 
„Плиска“ със сутерен и 
собствен вход и др.; тел.: 
094/600 399, 0887 381 855

продавам гарсоние-
ра в ж.к. „Бонония“, ет. 3, 
след ремонт, цена 23 000 
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, 65 кв. м, 
ет. 5, цена 32 500 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 електриче-
ска печка „Пауталия“, тес-
томесачка, работни маси, 
мраморна маса, телеви-
зор и електрическа печка 
с шест котлона; тел.: 0878 
102539

продавам витрина, 
кантар, количка за закус-
ки, маси и столове, сте-
лаж, микровълнова печка, 
кафе-машина и стелаж за 
плодове; тел.: 0878 102 
539

продавам въглища и 
подпалки, цена 250 лв.; 
тел.: 0895 059 621

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

продавам банциг и 
борапарат; тел.: 0884 850 
159

продавам пелетна ка-
мина, 18 kW/70 кв. м, на 
два сезона; тел.: 0889 194 
907

разни купува

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

работа

търся самотна жена 
над 60 години за помощ 
в домакинството ми; тел.: 

0878 196 029
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

довършително строи-
телство и ремонт, ел., ВиК, 
топло- и хидроизолация, 
бани, кухни, гранитогрес, 
фаянс, всичко до ключ; 
тел.: 0893 920 794

Шпакловка, боядис-
ване, преградни стени от 
гипскартон, окачени тава-
ни, теракот, фаянс, мра-
мор; тел.: 0883 493 209, 
0896 010 382

доставка и монтаж на 
соларни и парно отопли-
телни системи, котли на 
пелети, твърдо гориво и 
електрически, комбинира-
ни бойлери, помпи и по-
дово отопление; тел.: 0879 
816 586

автомобили, 
Части

продавам Mercedes-
Benz C220, дизел, авто-
матик, 2003 г., 143 к.с., 
хечбек, 226 000 км, цвят 
светло сив, цена 5800 лв. 
(възможен коментар); тел.: 
0888 673 684

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

селскостоп. 
теХника

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

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

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

животновъдство

продавам кошери с 
пчели, 12-рамкови с ма-
газин, 10 броя, цена 150 
лв. за брой; тел.: 0888 229 
658

други 

изгубено свидетел-
ство за завършено основ-
но образование на Марин 
Славчев Николов, изда-
дено от ОУ „Епископ Соф-
роний Врачански“ с рег. 
№079 от 15.06.2000 г., да 
се счита за невалидно

изгубено свидетел-
ство за завършено основ-
но образование на Весел-
ка Константинова Костова, 
издадено от ОУ „Епископ 
Софроний Врачански“ с 
рег. №875-13/16.06.2000 г., 
свидетелство 2004/2005 г. 
– Е-05053626 да се счита 
за невалидно
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Стобските пирамиди – чудо на природата
види Стобските пирамиди 
и да е останал разочаро-
ван. 

Стобските пирамиди са 
изключително достъпен за 
посещение обект, до който 
е лесно да се стигне. От 
шосето София – 
Кулата се тръгва в 
посока за Рилския 
манастир. На око-
ло 2 км след гр. Ко-
чериново има раз-
клон вдясно за с. 
Стоб и след още 2 
км се стига до под-
ножието на Църк-
вището и Кулски 
рид, където са раз-
положени пирами-
дите. Пристигайки 
там, след като за-
платите скромна-
та сума от 2 лева 
за възрастни и 1 
лев за пенсионер 
и ученик, можете да 
започнете изчакването по 
черен път. Задължително 
преди да тръгнете, трябва 
да се заредите с вода за 
пиене. До върха на пира-

мидите предстои – за ня-
кои приятна, за някои не 
чак толкова – 40-минутна 
разходка. Имайте пред-
вид, че за хората, които 
имат страх от високо, това 
катерене би било малко 
страшно, тъй като за да 
видите тези прекрасни об-

разувания в един момент 
трябва да погледнете в 
дълбока пропаст. С изкач-
ването нагоре пътеките се 
стесняват и макар че има 
дървен предпазен парапет, 

да погледнеш надолу си е 
страшничко. 

Но погледнете ли, няма 
да съжалявате. Пред очите 
ви ще се открие невероят-
но красива гледка: високи 
кули от земна пръст, а отго-
ре – поставени като шапка 
или чадър – широки камен-

ни блокове. Това са Стоб-
ските пирамиди, обявени 
през 1964 г. за природна 
забележителност – обект 
на изследване на учени 
от много страни, които се 

удивляват на ерозионните 
процеси, но и извор на ле-
генди, предизвикващи чо-
вешкото въображение.

Средната височина на 
пирамидите е между 7 и 10 
метра, като някои отделни 
пирамиди достигат до ви-
сочина 12 метра. Стобските 
пирамиди са с разнообраз-
на форма, но повечето са 
конусовидни и завършват 
с каменна шапка, наподо-
бявайки гъби. На северния 
склон на рида пирамидите 
са по-добре изразени и от-
крояващи се, тъй като са 
значително по-малко. Най-
много са пирамидите на 
южния склон, но там при-
родните образувания са 
по-големи и по-сгъстени. 
Цветът на скалите варира 
между жълто и кафяво. 
От най-високата точка по 
гребена между пирамиди-
те се разкрива удивителна 
гледка от замъци, кули, 
тристенни и четиристен-
ни пирамиди. Тук обаче 
се качват по-смелите, тъй 
като става доста стръмно, 
а и табела „Опасен учас-
тък“ предупреждава тури-
стите да внимават. Въпре-

ки това някои се качваха, 
за да видят невероятната 
гледка, която се разкрива. 

Разнообразието на 
Стобските пирамиди е 
изключително голямо и е 
подхранвало въображе-
нието на хората, които са 
кръстили отделните групи с 
различни поетични имена. 
Най-известни са “Сватове-
те” и това име понякога се 
употребява за означаване 
на Стобските пирамиди 
като цяло. “Сватовете” се 
намират в десния склон на 
дола Буковец. Най-добре 
се виждат привечер, на за-
лез слънце. 

Естествено същест-
вуват доста легенди как 
точно са се появили при-

родните образувания. По-
вечето предания разказват, 
че тези пирамиди са вкаме-
нени сватбари. Местна ле-
генда разказва например, 
че преди много години на 
мястото на пирамидите се 
простирала голяма равни-
на, където се провеждали 
радостни събития за село-
то, като сватби. Но на една 

от сватбите майката на 
момичето не била съглас-
на дъщеря й да се омъжи 
за своя любим. Въпреки 
всичко сватба имало. То-
гава майката на булката 

проклела дъщеря си, кога-
то целуне свекъра си всич-
ки гости на сватбата да се 
превърнат в камъни, както 
и станало. 

Друга популярна леген-

да разказва за двама мла-
ди от село Бозовая, които 
се залюбили и решили да 
се оженят. Тръгвайки сват-
барите към Стоб, стигнали 
до пътеката на съседния 
на пирамидите рид. Булка-
та обаче била толкова кра-
сива, че кумът не издържал 
на изкушението, погледнал 
я и се приближил да я це-

луне. В този миг Бог се раз-
лютил и превърнал всички 
сватбари в камък. И сега 
може да се види процесия-
та от сватбари по съседния 
склон на пирамидата, като 

телата им образуват 
също така красиви 
пирамиди. 

Легенди и дейст-
вителност, преплете-
ни в едно – това са 
Стобските пирамиди. 
Те будят възхищение 
във всички посетите-
ли. Невероятно нещо 
е природата. Без чо-
вешка намеса се по-
явяват тези красиви 
образувания. Затова 
поети им посвеща-
ват стихове, а чуж-
денци твърдят, че са 
достойни съперници 
на Тиролските пира-

миди. Ако имате път към 
тази част на Рила, задъл-
жително се отбийте, за да 
видите това чудо на при-
родата.

марияна герасимова


