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С водосвет ПП ГЕРБ-Видин 
стартира предизборната 
си кампания

Във Видин разясняват как ще става 
подмяната на старите отоплителни 
уреди на дърва и въглища

Започна изграждането на 30 
км нова водопроводна мрежа в 

селата Ружинци и Бело поле

134 кандидат-депутати ще се борят 
за четирите мандата във Видин
По официални данни 86 726 са избирателите в област Видин

С водосвет и благо-
словията на Видинския 
митрополит Даниил на 
5 март ПП ГЕРБ-Видин 
стартира предизборната 
си кампания. Богослу-
жението бе извършено 
в храм „Св. Николай 

Мирликийски Чудотво-
рец” , където водачът на 
листата Росица Кирова и 
колегите й кандидати за 

народни представители 
запалиха по свещичка 

Купуването и продаването 
на гласове е престъпление

Разяснителна кампа-
ния във връзка с проекта 
за безплатна подмяна на 
печки, камини и котели на 
дърва и въглища с по-еко-
логични уреди за отопле-
ние върви в момента във 
Видин. Целта е жителите 
на общината да научат как 
биха могли да кандидат-
стват и какви ще са ползи-
те от това. Разяснителната 
кампания започна със сре-
щи във Видин, но съглас-
но графика, публикуван на 
интернет страницата на 
общинската администра-
ция, информационни съ-
бития ще се проведат във 
всички населени места на 
общината.

Първата среща във Ви-
дин беше на 4 март от 11 

часа, като участие в нея 
взеха ръководителят на 
проекта инж. Румен Ли-
лов, началник отдел „Ус-
тройство на територията“ 
в Община Видин, експерти 
от екипа за управление, 
както и представители на 
ДЗЗД „Чист въздух Видин 
2020“, което изпълнява 
дейностите от първия етап 
на проекта. На събитието 
присъства и заместник-
кметът по европейски по-
литики и инвестиции Де-
сислава Тодорова.

Инж. Лилов припомни, 
че освен провеждане на 
разяснителната кампания, 
първият етап на проекта 
включва проучване на на-

134 кандидати ще се 
борят за четирите мандата 
в 5-и изборен район – Ви-
дин. 30 партии и коалиции 
регистрираха свои листи в 
определения за това срок. 
Това съобщи на прескон-
ференция на 4 март пред-
седателят на Районната 
избирателна комисия във 
Видин (РИК) Даниел Бо-
янов. Той коментира, че 
всички партии, подали 
документи в Централната 
избирателна комисия за 
участие в парламентарни-
те избори на 4 април, са 
регистрирали своя листа 
във Видинския район. 

Започна изпъл-
нението на вероятно 
най-мащабната ВиК-
инвестиция, осъщест-
вявана на територията 
на община Ружинци. 
През миналата седми-
ца бе направена първа 
копка по проект „Ре-
конструкция и изграж-
дане на нови участъци 
на вътрешна водопро-
водна мрежа на село 
Бело поле и село Ру-
жинци, община Ру-
жинци“. На събитието 
присъстваха кметът на 
община Ружинци Алек-
сандър Александров, 
зам.-кметът Димитър 
Славчев, главният ин-
женер на Общината 
инж. Ал. Борисов, как-
то и представители на 
строителния надзор, 
на фирмат-изпълни-
тел „Люник“ ЕООД гр. 
Драгоман и на ВиК – 
Видин.

Предстои да бъдат 
изградени около 12 
км нова водопровод-
на мрежа в село Бело 

поле и 18 км – в село 
Ружинци. Размерът на 
инвестицията е 5 824 
536 лв., като финанси-
рането е от Програма-
та за развитие на сел-
ските райони. 

Кметът на община 
Ружинци отбеляза, че 
изпълнението на про-
екта ще създаде някои 
неудобства на жители-
те на двете населени 
места, но беше кате-
горичен, че ползите за 
населението са значи-
телни. „Извиняваме се 
за бъдещите пробле-
ми, които съпътстват 
изграждането на во-
допровода – разкопа-
ни улици и временно 
прекъсване на преми-
наването по тях, шум, 
прах или кал и въз-
можна липса на вода 
за няколко часа. Но 
важното е, че в крайна 
сметка ще имаме чис-
та вода и ще забравим 
за авариите“, отбеляза 
Александър Алексан-
дров.

Неврологично отделение 
във видинската болница 

възобнови работа
в кадрово отношение лечебното за-
ведение постепенно се стабилизира

От 5 март бе възста-
новен приемът на па-
циенти в Отделението 

по неврология на МБАЛ 
„Света Петка“ – Видин. 
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„Към момента са на-
значени съставите на 
всички 238 секционни из-
бирателни комисии – това 
са общо 1742 души. Пред-
стои сформирането на 
подвижните избирателни 
комисии“, каза Боянов. Той 
припомни, че на 2 март 
излязоха и указанията на 
Централната избирателна 
комисия за реда за сфор-
миране на подвижни изби-
рателни секции, които ще 
обхващат избирателите, 
поставени под каранти-
на. „Обръщам внимание 
на сроковете. До 20 март 
е срокът за подаване на 
заявления за гласуване 
с подвижна секция за из-
бирателите, които са със 
затруднение от физическо 
естество, а за секциите за 
лица, които са под каран-
тина, срокът е удължен до 
31 март“, посочи предсе-

дателят на РИК – Видин. 
Той допълни, че няма да 
се допуска една и съща 
подвижна секция да об-
служва хора с физически 
затруднения и такива, по-
ставени под карантина. 

„Тече в момента кам-
пания по осигуряване на 

ваксини за всички членове 
на секционни избирателни 
комисии, които са декла-
рирали желание да бъдат 
ваксинирани. Списъците 
са предоставени на РЗИ – 
Видин и имаме информа-
ция, че една голяма част 
от изявилите желание да 

им бъде поставена вакси-
на, вече са имунизирани с 
първата доза от ваксината 
на „Пфайзер“, съобщи Да-
ниел Боянов. Допълни, че 
8 от 15-те членове на РИК 
– Видин също са ваксини-
рани, останалите са пре-
карали инфекцията. 

По официални данни 
броят на избирателите 
в област Видин е 86 726 
души. Разпределението им 
по общини е както следва: 
Белоградчик – 5454 изби-
ратели; Бойница – 712 из-
биратели; Брегово – 3989 
избиратели; Видин – 59 
838 избиратели; Грамада 
– 1296 избиратели; Ди-
мово – 4662 избиратели; 
Кула – 3508 избиратели; 
Макреш – 940 избиратели; 
Ново село – 2057 избира-
тели; Ружинци – 2962 из-
биратели; Чупрене – 1317 
избиратели.

134 кандидат-депутати ще се борят 
за четирите мандата във Видин

Добрата новина съобщи 
на пресконференция ди-
ректорът на лечебното 
заведение д-р Ивета Най-
денова. Участие в прес-
конференцията взе и д-р 
Борислав Милчев, член 
на Съвета на директорите 
на болницата. 

„Възстановяването 
на приема стана факт с 
назначаването на специ-
алисти-невролози в от-
делението, благодарение 
на което покрихме изис-
кванията на Здравната 
каса. Така ни се дава въз-
можност да работим по 
всички клинични пътеки 
по неврология, по които е 
работено и по-рано. Това, 
което е новост и хубава 
новина е, че най-млади-
ят колега в екипа на от-
делението ще изпълнява 
една нова дейност, която 
до момента не е правена 
– тромболитично лечение 
на мозъчни инсулти. При 
подходящи пациенти това 
ще бъде много ефективно, 
тъй като ще може да се 
постига пълно или в много 
голям обем възстановява-
не след инсулт, което зна-
чително би намалило про-
цента на инвалидизация и 
би подобрило качеството 
на живот за пациентите“, 
посочи д-р Найденова. 
Тя допълни, че завеждащ 
на отделението е д-р Ан-
гел Благоев – млад лекар, 
който е работил в болница 
„Света Ана“, специализи-
рал е в ИСУЛ, работил е в 
болницата в Лом. 

В неврологичното от-
деление освен специали-
сти-невролози ще работят 

и лекари с други специал-
ности, пряко свързани с 
неврологията. Има лекари 
със специалност „Анесте-
зиология и реанимация“, 
„Психиатрия“ и „Инфек-
циозни болести“. „Това са 
сфери в медицината, ко-
ито са доста тясно свър-
зани помежду си. И се на-
дявам, че такъв състав на 
лекарите ще даде възмож-
ност максимално бързо да 
се назначава най-правил-
ното и най-адекватното 
лечение за пациентите“, 
сподели директорката на 
видинската болница. Тя 
благодари и на сестрите в 
екипа на отделението, ко-
ито откликнали на покана-
та на ръководството да се 
върнат отново на работа в 
структурата, която е мно-
го важна за нашия регион, 
като се имат предвид де-
мографските характерис-
тики тук. 

Директорката на МБАЛ 
„Света Петка“ напра-
ви и своеобразен отчет 
за свършеното от встъ-
пването в длъжност на 
сегашното ръководство 
преди половин година. 
Д-р Найденова посочи, че 
е постигнато малко уве-
личение на заплатите на 
работещите в лечебното 
заведение – 12% на лека-
рите и 20% на сестрите (с 
около 250 лв. за лекарите 
и 285 лв. за сестрите). Тя 
изрази надежда, че през 
следващите месеци ще е 
възможно допълнително 
увеличение на трудовите 
възнаграждения на бол-
ничния персонал. „Пока-
зателно е това, че напри-
мер през месец август 
лекарите бяха 80, сега 

са 84; сестрите от 168 са 
179, което означава, че 
няма напускане на персо-
нал, а напротив“, коменти-
ра директорката на МБАЛ 
„Света Петка“.

Д-р Найденова отбе-
ляза, че през изминалия 
половингодишен период 
персоналът на болницата 
се изправи пред предизви-
кателството да посрещне 
втората вълна на COVID, 
като най-тежките месеци 
бяха ноември и декември. 
„В нашата структура по ин-
фекциозни болести за два 
месеца преминаха 400 
пациенти – за жалост, при 
една част от тях имаше 
фатален изход, но много 
голяма част са спасените. 
Силно ми се иска нашите 
съграждани да бъдат дис-
циплинирани, за да не се 
повтаря това нещо. И апе-
лирам към всички да се 
ваксинират. Това е един-
ствената ни защита в този 
момент, която може да ни 
отдалечи от такива страш-
ни ситуации“, сподели д-р 
Найденова. 

Тя припомни, че въ-
преки епидемичната си-
туация, през декември 
дейност възобнови и От-
делението по акушерство 
и гинекология, където 
също бяха назначени два-
ма нови лекари. „Работата 
и там върви спокойно, има 
родени бебета. Всичко 
влезе в ритъм и се надя-
вам така да продължава 
и занапред“, отбеляза ди-
ректорката на МБАЛ „Све-
та Петка“. 

Д-р Борислав Милчев 
подкрепи д-р Найденова, 
че посрещането на втора-
та вълна на коронавирус 

е било истинско предиз-
викателство. „Диагнозата 
COVID-19 е изключително 
тежка, непредсказуема и 
за много хора – фатална. 
Така че наложи се в крат-
ко време да организираме 
структура, да се научим да 
работим в такива условия, 
така че не само да пома-
гаме на пациентите, но и 
да пазим колегите. През 
тази една година натрупа-
хме сериозен опит“, каза 
д-р Милчев. И също при-
зова видинските граждани 
да бъдат съзнателни, за 
да опазят не само себе си, 
но и своите близки.

Той коментира, че въ-
преки „усилията“ на много 
хора, болницата е стабил-
на – както във финансово, 
така и в кадрово отноше-
ние. „Когато започнахме 
процеса на управление 
преди време, изключая 
19 000 лв., които имаше 
в касата, имаше огромно 
количество дългове. Сега 
сме постигнали това уве-
личение на заплатите 
първо като се стабилизи-
ра лечебното заведение, 
като се изчистят по-голя-
ма част от исканията на 
кредиторите – ние нямаме 
просрочия, дори напро-
тив, имаме резерв. И в ре-
зултат имаме увеличение 
на заплатите“, каза д-р 
Милчев.

Той изрази увереност, 
че в бъдеще видинската 
болница ще съумява да 
предоставя все по-компе-
тентна медицинска помощ 
на жителите на областта. 
„В момента работим с ко-
легите от болница „Света 
Екатерина“ – партньори 
сме в инвазивната карди-

Неврологично отделение във видинската болница възобнови работа
ология. Имаме голяма ам-
биция да започнат да се 
поставят при нас пейсмей-
къри“, обясни д-р Милчев. 
Д-р Найденова допълни, 
че наистина тази дейност 
се развива, като до мо-
мента вече са поставени 

няколко временни пей-
смейкъра. Тя съобщи, че 
през втората половина на 
март месец са планувани 
датите за поставяне на 
първите постоянни пей-
смейкъри.

Пазарът пред стадион „Георги Бенковски“ 
във Видин отваря врати и в съботните дни

Пазарът до стадион 
„Георги Бенковски“ във 
Видин отново работи. 
Така в първата събота на 
март търговците имаха                   
възможност да разполо-
жат своите стоки на оп-
ределените за това мес-
та. В тази връзка в петък 
районът на тържището бе 
почистен с помощта на 
новите мотометачки на 
Общинско предприятие 
„Чистота, озеленяване и 
благоустройство“. Напра-
вена бе и дезинфекция. 

От Община Видин при-
помнят, че остава изисква-
нето посетителите задъл-
жително да носят маски. 
Общинско предприятие 
„Пазари и паркинги“ има 

уверение от страна на 
търговците, че ще спаз-
ват противоепидемичните 
мерки, като също ще са с 
предпазни маски, както и 
с ръкавици. Поставени са 
информационни табели, 
напомнящи за въведения 
режим.

Всеки петък на паза-
ра пред градския стадион 
ще се извършва дезин-
фекция. Остават в сила и 
въведените противоепи-
демични мерки на Цен-
тралния пазар. С оглед на 

епидемичната обстанов-
ка, Община Видин при-
зовава гражданите да се 
съобразяват с установе-
ния ред, за да се избегне 
струпване на хора.
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за здраве и благополучие.
„Пожелавам на всички 

да бъдем малко по-смире-
ни в тази кампания. Да се 
обърнем и да видим това, 
което е направено, да поп-
равим грешките, ако има 
такива, и най-вече да си 
пожелаем здраве. Вярата 
е изключително важна за 
всички нас и във всичко, 
което правим. Искрено 
вярвам, че ще постигнем 
нещо добро за града и 
областта, защото имаме 
възможности и сила. Бог 
ни е дал възможността, 
а ние трябва да положим 
усилия. Да не заравяме 
талантите в земята, а да 
ги използваме и множим. 
Това, което можем да го 
използваме за доброто на 
другите”, заяви при старта 
на предизборната кампа-
ния водачът на листата 
Росица Кирова. Пред жур-
налисти тя коментира, че 
Видинският регион прите-

жава всичко нужно, за да 
достигне по икономическо 
развитие останалите реги-
они в страната и излезе в 
челните редици: „Видин-
ско притежава всичко, ко-
ето е нужно – вода, пре-
красна плодородна земя, 
изключително много при-
родни богатства. Само ни 
трябва онова, което да ги 
слепи. Надявам се, това 
да бъдем ние – отборът на 
Видин от кандидатите за 
народни представители от 
ГЕРБ и партньорът СДС”.

След водосвета, в сво-
ето обръщение към канди-

Листата на ПП ГЕРБ – Видин ще се бори за развита инфраструктура 
и инвестиции в Северозападна България

„Ние сме тук, не 
защото смятаме, че 
на всяка цена тряб-
ва да попаднем в 
Парламента. Тук 
сме, защото всеки 
един от нас е убе-
ден, че ако наблюда-
ваш само процесите 
отстрани, промяна 
не може да има. На-
мерили сме начин и 
път да участваме, за 
да можем да напра-
вим промяна, крачка 
напред за Видин, за 
региона и за целия 
Северозапад”. Това 
заяви на среща с медии-
те водачът на видинската 
листа на ПП ГЕРБ Роси-
ца Кирова. Представяйки 
мощния отбор от канди-
датите за народни пред-
ставители, тя поясни, че 
всички те не само са до-
казали се професионали-
сти в своята област, но и 
имат енергията, уменията 
и силата да поемат лична 
отговорност пред своите 
съграждани: „Определящо 

е това, което вършиш, кое-
то остава след теб и твои-
те действия. Това, смятам, 
че определя какъв човек 
си”.

Завършване изгражда-
нето на магистралния път 
до Видин, ускоряване на 
процедурите за тунел под 
Петрохан и привличане 
на сериозен инвеститор-
ски интерес към региона и 
Северозападна България 
– това са едни от основни-
те цели, които си поставят 

кандидатите за народни 
представители от преоб-
ладаващото гражданско 
присъствие в листата на 
ГЕРБ – Видин.

„Гражданите са нашия 
най-голям партньор. Ус-
пяхме да загърбим тес-
нопартийните интереси 
и да отворим листата за 
гражданите”, коментира 
вторият в листата и об-
ластен координатор на ПП 
ГЕРБ – Видин Александър 
Матеев. Думите му бяха 

подкрепени от инже-
нер Росен Цветков, 
следващият в листа-
та, който поясни, че е 
приел поканата да се 
включи в надпрева-
рата, защото не може 
да остане безучастен 
към бъдещето на Ви-
динския регион.

„Хората ни позна-
ват, знаят какво мо-
жем, знаят възмож-
ностите ни и вярвам, 
че ще ни подкрепят”, 
каза д-р Емил Муша-
нов, който се включи 
в пресконференци-

ята онлайн по телефона 
от своя лекарски кабинет, 
тъй като по същото време 
извършваше ваксинации 
срещу Covid-19.

Кандидатите за народ-
ни представители обясни-
ха мотивите, които са ги 
подтикнали да се включат 
в изборната надпревара 
– обединени в името на 
своя град и край, хора, 
които ще водят позитивна 
кампания, открито и лице 

в лице със своите съграж-
дани.

„През последните го-
дини беше направен ог-
ромен скок в системата на 
образованието и вярвам, 
че промяната ще продъл-
жи. Обнадеждаващо е, че 
ГЕРБ отвори листите си и 
даде думата на видински-
те граждани”, коментира 
кандидатът за народен 
представител Ирена Гър-
кова – преподавател и за-
емащ длъжността дирек-
тор на едно от елитните 
видински училища.

„Тук съм, защото ис-
кам Видин да се развива 
и никак не ми е безраз-
лично какво се случва”, 
коментира и представи-
телят от СДС в листата 
на ГЕРБ – финансистът 
Николай Николов. „Участ-
вам в предизборната кам-
пания водена не само от 
любовта ми към Видин, 
но и с вярата, че с млади 
и качествени хора можем 
да успеем”, допълни зае-
мащата четвърто място в 

кандидатската листа Сил-
вия Евдокимова, юрист по 
професия.

В отговор на журналис-
тически въпроси, канди-
датите за народни пред-
ставители заявиха, че ако 
получат доверите на изби-
рателите, няма да пестят 
сили и ще работят уси-
лено затова повече евро-
пейски програми да бъдат 
фокусирани във Видинска 
област, като ще разчитат 
на подкрепата и разбира-
нето на българското пра-
вителство.

„Място за бездейст-
вие няма. Нашата партия 
е Видин”, каза юристът и 
заместник областен упра-
вител Лъчезар Попиванов, 
който допълва силната 
листа на ГЕРБ в дунав-
ския град.

КуПуВаНеТо и ПродаВаНеТо На гласоВе е ПресТъПлеНие

Започна 
пролетното 
почистване 
в град Кула

Община Ружинци с два одобрени проекта 

С водосвет ПП ГЕРБ-Видин стартира 
предизборната си кампания

Общинско пред-
приятие „БКС – Кула“ 
започна пролетното 
почистване на град 
Кула. Един от основ-
ните проблеми, с ко-
ито се борят в китно-
то гранично градче 
е изхвърлянето на 
отпадъци от недобро-
съвестни граждани 
на нерегламентирани 
за целта места. Зато-
ва от общинската ад-
министрация отново 
призовават жителите 
на Кула да не изхвър-
лят боклуци в тревни-
те площи, в градинки-
те и по тротоарите, а 
да използват поста-
вените за тази цел 
кошчета и контейнери 
за смет. От Общината 
напомнят още, че от 1 
март растителните от-
падъци трябва да се 
изхвърлят единствено 
в кафявите контейне-
ри – те са поставени 
специално за тази цел 
и в тях не трябва да 
се поставят отпадъци 
от битов характер. 

От Община Кула 
призовават граждани-
те: „Бъдете разумни 
относно здравето и 
чистотата за нашият 
град! Нека всички за-
едно направим наши-
ят живот по уютен и 
приятен!“

Два проекта спечели община Ружинци 
по Национална програма „Чиста околна 
среда 2021 г.“ след обявения конкурс на 
МОСВ и ПУДООС на тема „Обичам при-
родата и аз участвам“. Проектите, всеки 
от които получава финансиране в размер 
на близо 10 хил. лв., ще бъдат реализи-
рани в селата Ружинци и Дреновец, като 
срокът за приключване на предвидените 
дейности е 30 ноември, съобщи кметът 
на общината Александър Александров. 

Първият одобрен проект е „Изграж-
дане на еко-зона за отдих и игри в с. Ру-
жинци“. Той предвижда на площ от 3.102 
дка да бъдат разположени детска люлка, 
3 бр. кошчета за смет, петоъгълна бесед-
ка, успоредка и лост за набиране, фит-
нес уред за лицеви опори, комбинирана 
детска площадка и 2 пейки. Новият кът 
за отдих и спорт ще се оформи с разно-
образна растителност. „Реновирането на 
това място ще го превърне в ново мул-
тифункционално средище, съчетаващо 

отдих, спорт и развлечение в екологично 
чиста и приветлива среда“, посочи кме-
тът Александров.

Вторият проект е за създаване на еко-
велопарк в село Дреновец. Той ще бъде 
изграден в парка срещу Народно чита-
лище „Здравец – 2007“ и ще предостави 
възможност на децата и младежите безо-
пасно и с удоволствие да практикуват не 
само колоездене, но и да карат ролери и 
тротинетки. Ще бъдат поставени 5 пар-
кови пейки, 2 бр. кошчета за разделно 
събиране на отпадъци, 4 бр. LED-осве-
тителни тела ще се направи озеленяване 
на района с декоративни храсти и дърве-
та. „Трасето ще бъде максимално обезо-
пасено. Карането на велосипеди, ролери 
и тротинетки е активност, която не само 
подобрява здравословното състояние, 
но и настроението – децата се забавля-
ват, докато спортуват“, коментира кметът 
на община Ружинци. 

датите за народни пред-
ставители митрополит 
Даниил подчерта, че уп-
равлението на държавата 
е важно дело. И в Свето-
то писание ясно е казано, 
че всяка власт е от Бога 
дадена и в същото време 
тя е дадена с определено 
предназначение. 

Негово Високопреос-
вещенство отправи по-
желание кандидатите на 
ГЕРБ да се водят от бо-
жествените добродетели 
– милосърдие, истинност, 
правдолюбие, грижа, от-
говорност и любов, защо-
то само с тях човешкото 
общество може да про-

цъфти. Митрополит 
Даниил подчерта, че 
въпреки епидемична-
та обстановка, право-
славните храмове в 
България са отворени 
за всички. „Ние апели-
раме и занапред ръ-
ководството и партия 
ГЕРБ да се вслушва 
и проявява последо-
вателност в своята 
политика във всички 
сфери на обществото. 

Да се взимат решения и 
съгласия в съзвучие с Бо-
жията воля, защото това 
е предпоставка за благо-
денствието на българския 
народ. Божията подкрепа 
и благословение да бъде 
с вас!”, благослови митро-
политът.
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Модерни мотометачки се грижат 
за чистотата на улиците и 

парковите алеи във Видин

Ледената пързалка е демонтирана

гласите сред жителите на 
общината, изготвяне на 
анализи и изработване на 
методология и критерии за 
кандидатстване. „Тези кри-
терии ще бъдат готови до 
средата на април. Самото 
подаване на заявления за 
кандидатстване се очаква 
да започне от 15 април 
и ще бъде в рамките на 
един месец“, каза ръково-
дителят на проекта. Той 
допълни, че на интернет 
страницата на Община Ви-
дин гражданите ще могат 
да се информират относно 
критериите, ще бъде пуб-
ликувано и заявлението, 
което желаещите трябва 
да попълнят и подадат. 
Веднага след като изтече 
срокът за кандидатстване, 
подадените заявления ще 
бъдат оценени и ще се на-
прави подбор въз основа 
на утвърдените критерии. 
Впоследствие ще бъде 
избран изпълнител, който 
ще извърши подмяната 
на остарелите уреди на 
твърдо гориво с пелетни 
печки, пелетни котли или 
климатици, като този про-
цес ще стартира в края на 
настоящата или в начало-
то на следващата година, 
обясни инж. Лилов. И при-
зова жителите на Община 
Видин да са активни и да 
кандидатстват.

окончателният под-
бор ще става по опреде-
лени критерии

Цветанка Ценова от 
ДЗЗД „Чист въздух Видин 
2020“ подчерта, че целта 
на проекта е да се нама-

лят емисиите на фини пра-
хови частици от битовото 
отопление, които са един 
от основните източници на 
замърсяване на въздуха в 
Община Видин. „Основно 
финансирането и приори-
тетите ще бъдат насочени 
към екологичните ползи – 
не толкова голяма тежест 
ще имат социално-иконо-
мическите ползи. Не че 
няма да бъдат отчетени, 
но приоритет ще бъде на-
маляването на емисиите 
на фини прахови частици“, 
отбеляза Ценова. 

Тя обясни, че по проек-
та ще се финансира под-
мяната на печки, камини, 
котли, работещи с твърдо 
гориво – дърва, въглища, 
отпадъци. Подмяната ще 
бъде с отоплителни уреди, 
използващи единствено 
електроенергия (клима-
тици, термопомпи и др., 
с изключение на електро-
съпротивителните устрой-
ства, тоест радиатори, 
печки с реотани, духалки 
и др. подобни) или с отоп-
лителни устройства, из-
ползващи пелети (котли, 
камини с водна риза, топ-
ловъздушни камини със 
закрита горивна камера), 
както и с отоплителни уре-
ди, работещи на втечнен 
газ пропан-бутан. 

Цветанка Ценова съ-
общи, че към момента се 
изготвят анализи за оп-
ределяне на критериите, 
по които ще се извършва 
подбор при недостиг на 
средства за удовлетворя-
ване на заявленията на 
всички кандидати. Макар 
критериите да не са окон-

чателно определени, от 
представената презента-
ция все пак стана ясно, че 
те ще са в няколко основ-
ни групи. 

Първата група са еко-
логични – принос за нама-
ляване на замърсяването 
с фини прахови частици 
от битовото отопление. 
Ще се вземат предвид и 
социални критерии, като 
брой членове на домакин-
ството, наличие на малки 
деца, наличие на възраст-
ни хора или хора с увреж-
дания, получаване на це-
лева помощ за отопление 
или месечна социална 
помощ и др. При оценката 
влияние може да има и т.н. 
икономически критерий – 
тук ще се гледа дали ва-
риантът на алтернативно 
отопление за съответното 
жилище, за който се кан-
дидатства, е икономически 
най-изгоден. Например, 
при жилище от две стаи 
много по-евтино ще излезе 
поставянето на климатици 
в сравнение с доставка и 
монтаж на котел на пеле-
ти. И обратно, при жилище 
от пет стаи, например, по-
скъпият вариант би бил да 
се сложат климатици във 

всяка стая. Влияние при 
финалния подбор може да 
окажат и т.нар. технически 
критерии – допълнителни 
точки се дават на сгради и 
жилища с въведени мерки 
за енергийна ефективност 
(изискване на програма-
та); консумацията на го-
риво или електроенергия; 
прилагане на колективно 
решение с едно отопли-
телно устройства за две 
или повече самостоятелни 
жилищни обекта (отделни 
имоти) и др. 

Условия за кандидат-
стване

Цветанка Ценова из-
брои и условията за канди-
датстване. Заявления мо-
гат да подават физически 
или юридически лица-соб-
ственици или съсобстве-
ници на самостоятелни 
обекти в жилищните сгра-
ди, в които за отопление 
се използват уреди на 
твърди горива – дърва или 
въглища. Обектите трябва 
да се намират на терито-
рията на град Видин или 
друго населено място в 
общината, а кандидатите 
трябва да са заплатили 
дължимите към момента 
на кандидатстване местни 

Във Видин разясняват как ще става подмяната на старите отоплителни уреди на дърва и въглища

През миналата сед-
мица бе демонтирана ле-
дената пързалка, която 
радваше видинлии цяла 
зима. В продължение 
на четири месеца тя се 
превърна в най-голяма-
та атракция за жителите 
и гостите на града ни. За 
целия период посетите-
лите й са около 10 000 
души. 

Във Видин ледена 
пързалка има за първи 
път. Освен чудесно за-
бавление, тя е и начин 
за спортуване на откри-
то за деца и възрастни. 
Въпреки това, в публич-

ното пространство се по-
явяват периодично недо-
брожелателни коментари 
относно необходимостта 
от подобно съоръжение 
и се задават въпроси до-
колко ефективно е него-
вото стопанисване. Об-
щинското ръководство 
е изненадано от факта, 
че към критикуващите 
се присъединяват също 
общински съветници, 
пишат се сигнали до 
отговорни институции, 
провокират се проверки 
относно законосъобраз-
ността и разполагането 
на съоръжението на цен-

тралния площад, на кой-
то бе направена основна 
реконструкция по проект, 
осъществен с финансо-
вата подкрепа на Опера-
тивна програма „Региони 
в растеж“ 2014-2020 г. 

Община Видин заявя-
ва за пореден път, че има 
всички законосъобразни 
документи за поставяне-
то и експлоатацията на 
съоръжението, което от-
говаря на европейските 
изисквания за безопас-
ност и е в съответствие с 
екологичните норми. 

Предвид всичко това, 
общинското ръководство 

е убедено, че Видин за-
служава да има подобна 
зимна атракция, с какви-
то вече разполагат по-го-
лемите градове в страна-
та. Пързалката е чудесна 
възможност в свободно-
то си време както деца-
та, така и възрастните да 
се забавляват и да спор-
туват през целия сезон. 
Намерението е това да 
се превърне в традиция 
и следващата зима Ви-
дин отново да привлича 
посетители с ледената 
атракция.

общинска 
пресслужба

данъци и такси. 
Освен това кандида-

тите трябва да гаранти-
рат правилно използване 
и поддържане на новите 
уреди. Важна подробност 
е, че ако производите-
лят е предвидил някакво 
сервизно обслужване в 
рамките на гаранционния 
срок на съответния уред, 
то ще бъде за сметка на 
собственика. Изискване 
на програмата е демонти-
раните стари отоплителни 
уреди да бъдат предоста-
вени безвъзмездно на Об-
щината за рециклиране. 
Собственикът също така 
е задължен да допуска 
представители на Общи-
ната в случай на внезапна 
проверка, целяща да уста-
нови дали предоставеният 
уред се използва по пред-
назначение. „Друго изис-
кване към кандидатите е 
да изградят за собствена 
сметка отоплителна ин-
сталация, когато се кан-
дидатства за отопление с 
пелетен отоплителен уред 

с водно отоплителна сис-
тема, а няма изградена 
вече инсталация“, обясни 
Цветанка Ценова.

В обобщение на всич-
ко изброено дотук, ясно 
е, че всеки трябва да си 
направи добре сметката 
преди да кандидатства. 
Защото новите уреди се 
предоставят безплатно, но 
е възможно да има и други 
разходи, които собстве-
никът ще трябва сам да 
поеме (напр., изграждане 
на необходимата инстала-
ция и сервизно обслужва-
не). Има и допълнително 
обстоятелство, което на 
срещата така и не бе ка-
зано – че алтернативните 
отоплителни уреди като 
пелетни котли и климати-
ци са по-екологичен начин 
на отопление, но и по-скъп 
в сравнение с дървата и 
въглищата. 

Разяснителната кампа-
ния продължава, като ще 
обхване всички населени 
места на Община Видин.

От тази година по-
чистването на улиците и 
парковете в град Видин 
ще се извършва с по-
мощта на мотометачки. 
Машините са част от но-
вата техника, с която Об-
щинското предприятие 
„Чистота, озеленяване и 
благоустройство“ разпо-
лага. Малката мотоме-
тачка (до 4 тона) вече се 
използва за почистване 
на централната градска 
част, алеите в парковете, 
както и на по-тесни учас-
тъци, където не може 
да влезе едрогабаритна 
техника. От днес започ-
на и машинното почист-
ване на улици в града с 
помощта на голямата мо-
тометачка (до 10 тона), 
като работата стартира 

от най-голямата пътна 
артерия на Видин – бул. 
„Панония“.

Мотометачките са 
снабдени със система за 
оросяване на платното, 
така че да се вдига по-
малко прах и да не се 
замърсява въздухът. С 
въвеждането на машин-
ното чистене на паркови-
те алеи и най-големите 
улици във Видин значи-
телно се оптимизира ра-
ботата на общинското 
предприятие. Съще-
временно това ще даде 
възможност усилията на 
служителите, извършва-
щи ръчно метене, да се 
насочат към квартали-
те, където техниката не 
може да влезе.
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Програма за летни стажове в АЕЦ „Козлодуй”

Четири медала спечелиха 
състезателите на СК „Борба, 

самбо и джудо“ – Видин 

Възпитаниците на Спортен клуб „Бъдин – 
самбо и джудо“ – Видин с поредни успехи

10 медала завоюваха лекоатлетите на СК „Радуканови“ – Видин 

От 1 март АЕЦ „Коз-
лодуй” обяви прием на 
документи за кандидат-
стване по Програмата за 
платени летни стажове 
за 2021 г. За включване 
в нея могат да кандидат-
стват студенти по прило-
жими в атомната центра-
ла специалности, които 
отговарят на следните 
изисквания – записан ІІІ 
курс по специалност от 
обявените, минимален 
успех много добър 4.50 

от завършен зимен се-
местър на настоящата 
учебна година, да са 
български граждани и да 
нямат здравословни про-
тивопоказания за работа 
в среда с йонизиращи 
лъчения.

Провеждането на 
стажовете започва от 
05.07.2021 г., като про-
дължителността ще бъде 
по избор на студентите – 
за период от четири или 
осем непрекъснати ра-

ботни седмици. Месеч-
ното възнаграждение е в 
размер на 900 (деветсто-
тин) лв., предвидена е 
възможност за ползване 
на безплатен служебен 
транспорт и безплатно 
настаняване в общежи-
тие при необходимост.

Документите за кан-
дидатстване – заявление 
по образец, мотивацион-
но писмо и уверение със 
среден успех от зимен се-
местър и записан летен 

семестър на настоящата 
учебна година, се прием-
ат до 15.05.2021 г. в цен-
тралното деловодство 
на атомната централа 
на адрес: 3321, гр. Коз-
лодуй, „АЕЦ Козлодуй” 
ЕАД, или на електронна 
поща: karieri@npp.bg.

Срокът за класиране 
е две седмици след из-
тичане на срока за пода-
ване на документи. До-
пълнителна информация 
може да се получи на тел. 

0973/72892; 0973/74525, 
както и на сайта на АЕЦ 

https://www.kznpp.org/. 

Поредно отлично пред-
ставяне направиха състе-
зателите на Спортен клуб 
„Радуканови“. На проведе-
ния в София турнир „Ат-
летиката търси таланти“ 
възпитаниците на треньора 
Мирослав Радуканов по-
стигнаха страхотни лични 
резултати и логично завою-
ваха 10 медала - 4 златни, 
1 сребърен и 5 бронзови. 

Ивайла Мишина стана 
шампионка на скок дъл-
жина с резултат от 5.21 м, 
както и на 200 м – дистан-
ция, която измина за 26.78 
сек. Рая Пламенова (2009 
г.) спечели златен медал на 
скок дължина с 4.70 м и два 
бронзови медала – на 60 м  

и на 200 м. Васил Антонов 
(2009 г.) записа на своята 
сметка два бронзови меда-
ла – на 60 м и на скок дъл-
жина. Божидара Иванова 
(2010 г.) завърши трета на 
60 м. Пламен Митков (2010 
г.) завоюва сребърен медал 
на 60 м. Златен медал спе-
чели и щафетата 4х200 в 
състав Васил Антонов, Бо-
жидара Иванова, Пламен 
Митков и Рая Пламенова. 
Малко не достигна на роде-
ната 2012 г. Стефани Ван-
кова също да се качи на по-
четната стълбичка – тя зае 
четвърто място на 60 м.

Няма как Мирослав Ра-
дуканов да не е доволен 
от представянето на свои-

те възпитаници на силния 
турнир, в който участваха 
над 200 лекоатлети от цяла 
България. След състеза-

нието треньорът поздрави 
състезателите си за ста-
ранието и за постигнатите 
резултати. 

Четири медали – три 
златни и един бронзов, 
спечелиха състезателки 
на Спортен клуб „Бор-
ба, самбо, джудо“ на 
проведените на 27 и 
28 февруари държавни 
лични отборни шампио-
нати по самбо за юноши 
и девойки до 18 години 
и за младежи и девойки 
до 20 години. С доброто 
си представяне отличия 
и през двата дни спе-
челиха възпитаничките 
на треньора Пламен 
Петров Емел Бирхан и 
Мария Димитрова. 

15-годишната Емел 
се представи превъз-

ходно. За радост на 
своя треньор тя стана 
шампионка и във въз-
растовата група до 18 
години, и при девойките 
до 20 години. 14-годиш-
ната Мария Димитро-
ва също записа силно 
представяне. При де-
войки до 18 години ви-
динското момиче стана 
трета, но на следващия 
ден се изправи срещу 
същата съперничка на 
финал при възрастова 
група до 20 години и взе 
реванш, печелейки дву-
боя, а с това – и първо-
то място.  

Отлично представяне 
записаха състезателите 
на Спортен клуб „Бъдин 
– самбо и джудо“ – Видин 
на проведените на 27 и 
28 февруари държавни 
лични отборни шампио-
нати по самбо за юноши 
и девойки до 18 години и 
за младежи и девойки до 
20 години. 

На Държав-
ния личен отбо-
рен шампионат по 
самбо за юноши и 
девойки до 18 го-
дини отборът на 
СК „Бъдин – самбо 
и джудо“ завоюва-
ха общо 4 медала, 
от които два злат-
ни, един сребърен 
и един бронзов, с 
което възпитани-
ците на треньора 
Габриела Кирило-
ва взеха купа за 

трето място в отборното 
класиране. Отличията 
донесоха: Ива Иванова 
54 кг – I място; Надежда 
Любенова 80 кг – I място, 
Мария-Антония Стояно-
ва 50 кг - II място, Нико-
лай Ангелов +98 кг – III 
място. С шампионските 
си титли Ива Иванова и 

Надежда Любенова при-
добиват квоти за участия 
в европейски и световни 
първенства. На V място 
се класираха Гергана Ан-
гелова и Божидар Балев.

Състезатели на ви-
динския клуб, с треньор 
Красимир Нинков, се 
представиха блестящо и 

на Държавния личен от-
борен шампионат по сам-
бо за младежи и девойки 
до 20 г., като спечелиха 
общо шест медала – 
един златен, два сребър-
ни и три бронзови и взе-
ха купа за първо място в 
отборното класиране.

Ива Иванова стана 
първа в своята ка-
тегория 54 кг. За 
второто място се 
пребориха Мария – 
Антония Стоянова 
(50 кг) и Надежда 
Любенова (80 кг). 
На трето място се 
подредиха Гергана 
Ангелова (59 кг), Ми-
тко Митков (71 кг) и 
Николай Ангелов (+ 
98 кг). На пето мяс-
то се класира Петър 
Найденов. 



6бр. 9 понеделник -  неделя  8 - 14 март 2021 г.

Правителството отпусна 1 млн. лв. за ремонт на улици в община Враца

Още 30 души започват работа по проект на Община Видин

Това става благода-
рение на проекта „Патро-
нажна грижа + в Община 
Видин“ за предоставяне 
на безвъзмездна финан-
сова помощ по Оператив-
на програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-
2020, процедура „Патро-
нажна грижа +“. Хората 
получиха трудовите си 
договори през миналата 
седмица от кмета на Об-
щината д-р Цветан Цен-
ков и заместник-кмета по 
хуманитарни дейности и 
социална политика Бо-
рислава Борисова. „Ис-
кам да припомня, че само 
в рамките на една седми-
ца Община Видин създа-
де трудова заетост за над 
90 наши съграждани по 
този проект и по още един 

– „Заедно за по-добър жи-
вот“ – каза Борисова при 
откриването на събитието 
в залата на Общинския 
съвет. Тя подчерта, че в 
един от най-важните при-
оритети на общинското 
ръководство се превръща 
осигуряването на заетост. 

Преди да връчи тру-
довите договори, кметът 
поздрави назначените 
на работа и също отбе-
ляза, че сред основните 
цели на неговия екип вече 
приоритетна е заетостта. 
„Надявам се тази година 
да е възлова от гледна 
точка на финансовите 
трудности, които изпит-
ваме, но последният до-
клад на Министерството 
на финансите подсказва, 
че Общината се разви-

ва правилно. Твърдя, че 
почти всички течове ус-
пяхме да ги запушим на 
тоя етап. По отношение 
на заетостта -естествено, 
че социалната дейност и 
социалното предприятие, 
което направихме в края 
на миналата година, ще 
имат по-сериозен ефект 
върху хората. Да намерят 
препитание, да се преква-
лифицират, да бъдат по-
лезни на себе си, на сво-
ите семейства и на нашия 
роден край“ – коментира 
д-р Ценков. Той заяви за 
пореден път, че очаква 
тази година да бъде пре-
ломна по отношение на 
перспективата не Общи-
ната да бъде основният 
работодател, както в слу-
чая, но да се даде шанс 

на всеки инвеститор, кой-
то би дошъл във Видин и 
може да разкрие работни 
места.

При представянето на 
основните цели и дей-
ности по Направление 
1 на проекта Борислава 
Борисова обясни, че ус-
лугата се предоставя за 
най-малко 158 души, като 
същевременно изрази 
убеждението си, че ще 
бъдат обгрижени много 
повече от този брой. Це-
левите групи са хора над 
54 г. с ограничения или в 
невъзможност за самооб-
служване; лица с увреж-
дания и техните семей-
ства; възрастни в риск, 
които в ситуацията на 
пандемия са дефинирани 
като лица в зависимост 

от грижа поради увреж-
дане, неподвижност или 
за водене на независим 
и самостоятелен живот; 
лице или член на семей-
ството му, поставено под 
карантина във връзка с 
COVID-19; самотен роди-
тел с дете/деца до 12 г., в 
невъзможност да остави 
децата си сами.

Хората, които започ-
ват работа по проекта 
за патронажна грижа са 
на длъжност домашни 
помощници, социални 
работници, медицински 
специалисти, психоло-
зи, диспечери и др. На 
потребителите ще бъдат 
предоставяни медицин-
ски услуги като измерва-
не на кръвно налягане, 
поставяне на инжекции, 

контрол върху приема на 
лекарства и др.; психоло-
гическа подкрепа, насо-
чена към възстановяване 
и социална интеграция; 
доставка на храна, храни-
телни продукти и продукти 
от първа необходимост, 
включително лекарства 
(закупени със средства 
на потребителите), запла-
щане на битови сметки, 
заявяване и получаване 
на неотложни админи-
стративни и битови услу-
ги (също със средства на 
потребителите). 

Заедно с трудовите си 
договори лицата получиха 
и сертификати от обуче-
ние, проведено непосред-
ствено преди стартиране 
на патронажната грижа.

1 млн. лв. полу-
чи и русенският 
университет за 
изграждане на 

нов корпус
14 милиона лева от-

пусна правителството за 
ремонти и инфраструк-

турни проекти в 10 об-
щини и за изграждането 
на нов учебно-изследо-
вателски корпус в Русен-
ския университет „Ангел 
Кънчев“. Сред общини-
те, които получават це-
лева субсидия, е и Вра-
ца, финансова подкрепа 
получиха и общините 
Аксаково, Сливница, Ве-
линград, Драгичево, 
Пордим, Тутракан, Елин 
Пелин, Етрополе.

„Подпомагаме всички 
населени места в Бъл-
гария, не делим хората, 
нито кметовете на наши 
и ваши“, заяви минис-
тър-председателят Бой-
ко Борисов в хода на 
заседанието на кабине-
та, на което присъства-
ха кметове, издигнати от 
различни политически 
партии. Премиерът по-
сочи, че правителството 
поставя акцент в рабо-
тата си върху малките 
населени места, за да 
останат хората да живе-
ят в тях. 

Правителството оси-
гури 1 млн. лева за ре-
монт на улична и пътна 
мрежа на територията на 
община Враца. „В пери-
ода на епидемия много 
хора се върнаха отново 
в селата, за да живеят 
в тях. Благодаря за под-

крепата, защото селата 
на Враца имат нужда 
от нея“, категоричен бе 
кметът на Враца Калин 
Каменов.  

В хода на редовно-
то си заседание Минис-
терският съвет одобри 
1 млн. лева за Русен-
ския университет „Ангел 
Кънчев“, с които ще се 
изгради нов учебно-из-
следователски корпус. 
Ректорът на висшето 
учебно заведение проф. 
Христо Белоев заяви, 
че корпусът ще бъде 
готов до края на годи-
ната. „Със създаването 
на големи модерни ла-
боратории ще се даде 
нова възможност заедно 
с бизнеса, с университе-
тите от нашата страна и 
чужбина, да участваме в 
големи проекти и да до-
принасяме за развитие-
то на науката“, подчерта 
проф. Белоев. Ректорът 
изказа благодарност към 
правителството за уве-
личението на заплатите 
на преподавателите от 
висшето образование. 
„Това е една много сери-
озна крачка и стимул към 
всички университетски 
преподаватели“, катего-
ричен бе проф. Белоев.

Пролетното почистване на Монтана стартира от Слънчевата градина
Започна почист-

ването на хълма в 
един от най-старите 
паркове на Монтана 
– Слънчевата гради-
на, съобщи кметът 
на общината Златко 
Живков. Изрязани 
са храсти, прикрива-
щи локални смети-
ща, засети са зелени 
площи и е направена 
профилактика на ос-
ветлението. В този 
район се намира 
обединеният детски 
комплекс, в който се обучават 800 
деца. Покрай двора му премина-
ва и най-натовареният пешеходен 
подход към Живовския квартал във 
високите части на града. 

В следващия период ще започне 
почистване на двупосочната лента 
с прилежащите тротоари на изхода 
към вернишката бензиностанция, 
както и на канавките на пътя след 
нея. 

В ход е и почистването на ка-
налите, които преминават през 
града. В тях за пореден път недо-
бросъвестни граждани са изхвър-
ляли вещи от бита. В тази връзка 
Живков призова гражданите, които 
сега изрязват дърветата и обра-
ботват дворовете си, да изхвърлят 
клоните и другите зелени отпадъци 
до контейнерите, от където ще мо-
гат по-бързо и лесно да бъдат из-
возвани.

Кметът на Монта-
на благодари на всич-
ки фирми и граждани, 
изплатили задълже-
нията си към Община-
та до този момент. Той 
припомни, че данъци-
те и таксите не са про-
меняни и стойностите 
им са същите като 
миналата година. До 
30 април всеки може 
да внесе дължимата 
сума с 5-процентно 
намаление.

И през тази година 
ще има засилени проверки на соб-
ственици на домашни любимци за 
плащането на годишната такса за 
тях. В града досега само 54 души 
са внесли тази такса. За сравнение 
в село Долна Вереница това е на-
правено от 65 души. Общо от 23-те 
села досега такса за домашен лю-
бимец са внесли  300 стопани
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На основание чл.90 - 91 от КТ и във връзка с ал.3, ал.4 и ал.7 от Закона за 
лечебните заведения, Правилника за устройството дейността и вътрешния 
ред на МБал „св.Петка” ад и Правилника за провеждане на конкурси в МБал 

„св.Петка” ад гр. Видин, обявява конкурс за следните длъжности:

1. Началник отделение по АИЛ
2. Началник отделение по Кардиология
3. Началник отделение по Вътрешни болести
4. Началник отделение по Пневмология и фтизиатрия
5. Началник отделение по Нефрология
6. Началник отделение по Нервни болести
7. Началник отделение по Педиатрия
8. Началник отделение по Кожни и венерически болести
9. Началник отделение по Психиатрия
10. Началник отделение по Хирургия
11. Началник отделение по Ортопедия и травматология
12. Началник отделение по Акушерство и гинекология          
13. Началник отделение по Ушно-носно-гърлени болести
14. Началник отделение по Очни болести
15. Началник отделение по Физикална и рехабилитационна медицина
16. Началник отделение по Спешна медицина
17. Началник отделение по Образна диагностика
18. Началник отделение по Обща и клинична патология
19. Началник отделение по Съдебна медицина 
20. Началник отделение по Трансфузионна хематология
21. Началник Клинична лаборатория
22. Началник Микробиологична лаборатория

Характеристиките на конкурсни-
те длъжности се намират в отдел 
„ЧРОРЗ” на МБАЛ „Св.Петка”АД гр. 
Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 
119 и кандидатите могат да ги получат 
всеки работен ден от 09,00 ч. до 16,00 
ч.

1.изисквания към кандидатите:
- Да има завършено висше образо-

вание - образователно-квалификаци-
онна степен магистър по „Медицина”.

-  Придобита специалност по про-
фила на отделението.

-  Да е член на БЛС
-  Да не е осъждан за умишлено 

престъпление от общ характер – удос-
товерява се със свидетелство за съ-
димост.

2. начин на провеждане:
Конкурсът ще се проведе по доку-

менти и събеседване по разработена 
писмена тема:

„Развитие и перспектива за разви-
тие на отделението за 3/три/ годишен 
период в условията на нарастваща 
конкуренция и ограничен финансов и 
човешки ресурс”.

3. необходими  документи:
- Заявление за участие в конкурса;
- Професионална автобиография  

по европейски образец;
- Заверено от кандидата копие от 

Диплома за завършено висше образо-
вание с придобита степен „магистър” 
по медицина;

- Заверено от кандидата ко-
пие от Диплома за призната/и 
специалност/и;

- Документи за стаж, трудов и/или 
осигурителен , съобразно Кодекса на 
труда;

- Документ за медицински преглед 
при преустановена трудова дейност 

за срок над 3 месеца;
-  Трудова характеристика от по-

следен работодател за кандидатите, 
неработещи в лечебното заведение;

- Свидетелство за съдимост – само 
за кандидати, неработещи в МБАЛ 
„Света Петка”АД гр. Видин;

- Удостоверение за членство в 
БЛС;

- Писмена разработка на темата в 
отделен запечатан плик.

Документите се подават в запеча-
тан общ плик надписан: имената на 
кандидата, адрес за кореспонденция, 
получател и „За участие в конкурс за 
заемане на длъжност ………………….”, 
който съдържа:

- плик №1 с надпис „Документи” и 
със съдържание: заявлението за учас-
тие в конкурса и необходимите доку-
менти съгласно обявлението; 

- плик №2 с надпис „Писмена раз-
работка”, съдържащ писмената разра-
ботка по обявлението.

Документите се подават в Деловод-
ството на МБАЛ „ Св. Петка” АД гр. Ви-
дин, ул. „Цар Симеон Велики” № 119 в 
30 /тридесет/-дневен срок след датата 
на публикуване на обявата, всеки дел-
ничен ден от 09,00 ч. до 16,00 ч.

Допускането на кандидатите до 
конкурс ще се извърши от комисия, 
въз основа на подадените от тях до-
кументи.

Допуснатите кандидати ще получат 
писмено съобщение за датата, часа и 
мястото за провеждане на събеседва-
нето.

На недопуснатите кандидати ще се 
съобщят писмено съображенията за 
отказа.

телефон за контакти: 
094/60-21-31 / вътр. 222

продава 
имоти

продавам обзаведена 
гарсониера на ул. „Широка“, 
ет. 4 и в ж.к. „Гео Милев“, ет. 
3; тел.: 0878 864 985, 0899 
864 954

продавам етаж от къща 
100 кв. м, дворно място 
160 кв. м, със самостояте-
лен вход, в идеален цен-
тър, в близост до Черквата 
и МОЛ-а, цена 69 000 лв.; 
тел.: 0898 633 302

продавам луксозен ту-
хлен апартамент, 80 кв.м, с 
гараж, в ж.к. „Бонония“; тел.: 
094/ 600 399, 0887 381 855

продавам апартамент в 
нова кооперация, на шпак-
ловка и замазка; тел.: 0878 
864 985, 0899 864 954

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

продавам двустаен ту-
хлен апартамент в ж.к. „Г. 
Бенковски“, ет. 1, до кре-
постта „Баба Вида“, обзаве-
ден, ПВЦ дограма, ламинат, 
цена 43 000; тел.: 0898 633 
302

продавам във Видин 
къщи и апартаменти и пар-
цели в Западна и Южна про-
мишлена зона; тел.: 0888 
622 789

продавам двустайни ту-
хлени апартаменти, в идеа-
лен център – ет.4, и в новата 
част на ж.к. „Г. Бенковски“ – 
ет.3; тел.: 094/ 600 399, 0887 
381 855

продавам хубав двуста-
ен апартамент, с южно изло-
жение, в близост до Музея; 
тел.: 0878 864 985, 0899 864 
954

продавам масивна ед-
ноетажна къща, с жилищна 
площ около 75 кв. м, нахо-
дяща се в централната част 
на гр. Видин, с дворно мяс-
то 375 кв. м; тел.: 0877 151 
848, 0876 808 296

продавам дворно място 
480 кв. м в кв. „Акджамия“, 
на главна улица, с проект 
за строеж на къща, цена 22 
000 лв.; тел.: 0898 633 302

п р о д а в а м / З а м е н я м 
парцел, 521 кв. м, ж.к. “Крум 
Бъчваров”, без посредник; 
тел.: 0876 099 585

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

продавам самостоятел-
на къща в идеален център, 
след основен ремонт, с при-
лежащо дворно място 250 
кв. м (озеленено); тел.: 0878 
864 985, 0899 864 954

продавам дворно място 
1200 кв. м, със стара къща 
и кладенец, в гр. Дунавци; 
тел.: 0888 629 601

продавам тристаен ту-
хлен апартамент в широк 
център, ет.3, 55 000 лв.: 094/ 

600 399, 0887 381 855
продавам двустаен ту-

хлен апартамент в ж.к. „Хи-
мик“, 61 кв. м, ет. 2, цена 38 
000 лв.; тел.: 0898 633 302

продавам къща и кухня 
на 6 км от Видин, санирани, 
с 2 дка, оградени с високи 
1,80 м стени, цена 70 000 
лв.; тел.: 0882 096 555

продавам тристаен 
панелен апартамент в ж.к. 
„Васил Левски“, 43 000 лв.; 
тел.: 094/ 600 399,0887 381 
855

продавам масивна дву-
етажна къща, с двор 1900 
кв. м, в село Жеглица, цена 
14 000 лв.; тел.: 0892 347 
351

продавам двустаен ту-
хлен апартамент в центъра 
и тристайни тухлени до пло-
щад „Ташкюприя“, ет. 1 (ви-
сок) 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 ка-
тегория, обработваема, 
цена 1000 лева; тел.: 0897 
942 438

продавам дворно място 
в село Покрайна, 900 кв. м; 
тел.: 0893 269 304 

продавам двустаен ту-
хлен апартамент, с гараж, в 
идеален център и тристаен 
тухлен, ет. 1 (висок), до пло-
щада; тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

продавам 65 дка земя 
в регулация в град Брего-
во, област Видин; тел.: 0899 
133 788

продавам втори етаж от 
масивна къща, 55 кв.м, цена 
20 000 лв.; тел.: 094/ 600 
399, 0887 381 855

продавам 1 дка лозе в 
района на село Акациево, 
на 5 км от град Видин; тел.: 
0876 553 488

продавам тристаен 
панелен апартамент в ж.к. 
“Васил Левски”, от собстве-
ник; 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 гараж в ж.к. 
„Христо Ботев“; тел.: 0898 
613 104

купувам обработваема 
земеделска земя и дялове 
от ниви в община Видин, 
Брегово, Ново село, Грама-
да, Кула, Димово, Макреш, 
Ружинци, Бойница. Помощ 
при изготвяне на документи. 
Безплатни правни съвети. 
Заплащане веднага; тел.: 
0878 864 985, 0899 864 954

купувам промишлен/
търговски или друг вид имот 
в град Видин, със сграда и 

двор, за предпочитане на 
изплащане с първоначална 
вноска; тел.: 0893 502 430

купувам селски къщи в 
област Видин; тел.: 094/ 600 
481, 0899 823 840 

дава под наем 

давам под наем обзаве-
дена гарсониера; тел.: 0897 
944 112

давам под наем офиси 
и магазини във Видин; тел.: 
0888 622 789

давам под наем халета; 
тел.: 0888 677 866

тЪрси под наем 

търся самостоятелна 
къща под наем, гарсониера 
или двустаен; тел.: 0899 484 
805

разни продаЖБи 

продавам дърводелски 
машини – банциг, абрихт, 
дърводелски инвентар; тел.: 
0882 096 555

п р о д а в а м / З а м е н я м 
немска перална машина, 
цена 520 лв.; тел.: 0886 109 
417

продавам банциг и бо-
рапарат; тел.: 0884 850 159

разни кУпУва

изкупувам книги и ста-
ри предмети; тел.: 0883 201 
013

изкупувам народни но-
сии, 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 вест-
ници; 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-ремонтни 
дейности, боядисване, пре-
градни стени, фаянс, лами-
нат, ВиК инсталации; тел.: 
0898 674 203, 0889 128 424, 
0896 332 063

кУпУва автомоБили, 
Части

купувам мотори - „Сим-
сон“, „МЗ“ и други; тел.: 0883 
201 013

селскостоп. 
теХника

продавам трактор ЮМЗ, 
косачка Е302, балирачка, 
сеносъбирач, чизел и плуг; 
тел.: 0895 617 043
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обучение по проект за млади предприемачи в сферата на туризма
В периода 27 февруари 2021 г. 

– 1 март 2021 г. в гр. Видин, Бълга-
рия се проведе обучение за мла-
ди предприемачи в сферата на 
туризма – 3 модула с фокус върху 
нуждите на туристическия сектор: 
ключови умения за управление и 
комуникация; маркетинг и рекла-
ма; стартиране на бизнес с цел 
насърчаване на предприемачески 
инициативи, повишаване на кон-
курентоспособността на туристи-
ческите услуги и насърчаване на 
висококачествено предлагане на 

туристически продукти.
Обучението е част от проект 

„Укрепване на туристическото 
предприемачество и насърча-
ване на услугите – СТЪПКИ”, № 
CB007.2.13.077, реализиращ се по 
Програмата Interreg-ИПП за тран-
сгранично сътрудничество Бълга-
рия – Сърбия 2014-2020 г., съфи-
нансирана от Европейския съюз. 

Дейността се проведе от Об-
щина Видин в партньорство с НЧ 
„Братство 1869” гр. Кюстендил и 
Сдружение на гражданите „Пони-

шавие” гр. Пирот, Сърбия. 
Обучението бе проведено със 

смесена група от 45 обучаеми от 
Сърбия и България от целевия 
трансграничен регион, като учас-
тниците от Р. Сърбия се включиха 
онлайн, посредством платфор-
мата ZOOM. В продължение на 3 
дни те получиха знания, относно 
стартирането на бизнес в сферата 
на туризма, необходимите основ-
ни управленски и комуникационни 
умения, и провеждането на марке-
тинг и реклама на дейността.

Тази публикация е направена с подкрепата на европейския съюз, чрез Програмата за трансгра-
нично сътрудничество Interreg-иПП България-сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. съдър-

жанието на публикацията е отговорност единствено на община Видин и по никакъв начин не 
трябва да се възприема като израз на становището на европейския съюз или на управляващия 

орган на Програмата.
Проектът е съфинансиран от европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудни-

чество Interreg-иПП България - сърбия 2014-2020 г.

Нови услуги предоставя Община Видин

Патриотичен урок за 3 март в ППМГ – Видин 

Патриотечен интерак-
тивен урок с учениците 
от VII клас се проведе 
на 2 март във Видинска-
та природо-математи-
ческа гимназия “Екзарх 
Антим I“, посветен на 
националния празник 
3 март. Идеята е на са-
мите седмокрасници и 

учителя им по български 
език и литература г-жа 
Катя Попова, а темата 
на урока бе „Цената на 
свободата“ – изучавани 
творби от българската 
възрожденска литера-
тура, подходяща музика 
към тях и илюстрации на 
творбите.

Учениците бяха раз-
делени на три екипа: 
литератори, художни-
ци и музиканти. Децата 
рецитираха вдъхновено 
стихотворения на Ботев 
и Вазов. За емоционал-
ното възприемане на 
творбите допринесе и 
подходящата опълчен-

ска униформа, предоста-
вена за целта от патри-
отичен клуб „Бдинци“. 
Ученическата телевизия 
на VII клас "Аз, ученикА“ 
представи предаване, 
посветено на 3 март.

Урокът бе приет с ин-
терес и много емоции.

Гражданите и фирмите 
вече имат възможност да за-
явяват пред Община Видин 
необходимост от ползване 
на контейнер с вместимост 
4 кубика, който да се раз-
положи на посочения адрес 
и впоследствие да се тран-
спортира до Регионалното 
депо. Такава организация на 
работа успешно се прилага в 
редица общини в България. 
С въвеждането й във Видин 
се цели преустановяване на 
практиката за изхвърляне на 
строителни отпадъци, стари 
мебели и други непотребни 
вещи до съдовете за смет 
или в местности извън насе-

лените места, при което се 
образуват нерегламентира-
ни сметища. По този начин 
ще се облекчи и работата 
на фирмите, занимаващи се 
със строително-монтажни 
дейности. 

В края на миналата го-

дина с промяна в Наредбата 
на Общински съвет – Видин 
за определянето и адми-
нистрирането на местните 
такси и цени на услуги бяха 
въведени няколко нови ус-
луги, сред които ползване 
на контейнер за отпадъци 

и транспортирането им до 
Регионалното депо. Освен 
това гражданите и фирмите 
вече могат да заявяват полз-
ване на автовишка, както и 
да се възползват от услугата 
„подрязване на декоративни 
дървета с почистване на ра-
йона“. За целта е необходи-
мо да се подаде заявление в 
Центъра за услуги и инфор-
мация на гражданите в Об-
щина Видин. 

Предоставянето на услу-
гите стана възможно, след 
като Общинското предприя-
тие „Чистота, озеленяване и 
благоустройство“ се сдоби с 
контейнеровоз, какъвто до 

този момент във Видин не е 
имало. Той, както и автовиш-
ката, са част от закупената 

техника за нуждите на пред-
приятието на обща стойност 
над 660 000 лв.


