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Министър Петя Аврамова: 

Без кръгови кръстовища по 
новостроящия се път Видин – Ботевград

 Кметът на Видин: 

Общината продължава да 
се реформира и модернизира

Публичен дебат за 
Бюджет 2021 в Кула

По-чисти и благоустроени 
населени места – приоритет 

в бюджета на Община Видин за 2021 г.

Популярни геймъри зарадваха с подаръци децата 
от социалните институции в община Ново село

Областният координатор на 
ПП ГЕРБ-Видин Александър Матеев: 

„Нашият най-голям партньор 
са гражданите на Видин”

През 2021 година ос-
новно внимание ще бъде 
обърнато на дейности, 
които ще подобрят чис-
тотата и ще помогнат за 
по-добрия вид на насе-
лените места в община 
Видин. Това стана ясно 
на проведеното в нача-
лото на месеца общество 
обсъждане на проекта 

на бюджета на Общи-
ната. Заместник-кметът 
по устройство на тери-
торията и развитие на 
инфраструктурата Све-
тослав Скорчев запозна 
присъстващите с план-
сметката за извършване 
на услугите по събиране, 

На 5 февруари Община 
Кула предложи за общест-
вено обсъждане проекта 
за бюджет на Общината за 
2021 година.

Изготвянето и изпъл-
нението на общинския 
бюджет е сериозно пре-
дизвикателство, чрез кое-
то се реализира местната 
финансова политика. За-
пазването на бюджетната 
устойчивост на Общината 
е най-важната задача, за 
което е нужно прилагането 
на добра финансова поли-
тика, добро управление и 
избягване на популистки и 
необосновани решения.

общият размер на 
бюджета на община кула 
е 8 милиона лева.

В предварителния раз-
чет за капиталови разходи 
за 2021 г.  са заложени: 
основен ремонт на ули-
ци и тротоари в община 
Кула;  ремонт на дворното 

пространство и спортната 
площадка на СУ „Васил 
Левски“ – гр. Кула и ДГ 
„Звънче“ – гр. Кула; ремонт 
на сградата на бившата 
институция за деца и мла-
дежи с увреждания с цел 
изграждане на нова соци-
ална услуга – два центъра 
за настаняване от семеен 
тип за хора с увреждания. 
Предвиден е и ремонт на 
покрива на читалищата в 
селата Старопатица и То-
половец. За нуждите на 
заведенията за социални 
услуги ще бъдат закупе-
ни и два микробуса, как-
то и багер за общинското 
предприятие. Продължава 
процедурата по изграж-
дането на нова спортна 
зала в град Кула, както и 
дейностите по закриване и 
рекултивация на бившето 
депо за отпадъци в окол-

На 26 декември, на-
връх Коледа, няколко по-
пулярни български геймъ-
ри за четвърта поредна 
година организираха „Бла-
готворителен Новогоди-
шен Стрийм Маратон“. В 
рамките на събитието са 
набрани над 5000 евро да-
рения, като участниците в 
акцията решават с тях да 
бъдат подпомогнати деца 
и младежи, обгрижвани в 
социални институции на 
територията на община 
Ново село. Един от ини-
циаторите е Константин 
Кънев. Под името NoThx 

Община Видин про-
дължава да се реформи-
ра и модернизира. Това 
заяви кметът Цветан 
Ценков на проведеното 
на 5 февруари обществе-
но обсъждане на проекта 
за бюджет на Общината 
за 2021 година. „Сега 
средствата в бюджета са 
с над 9 млн. лв. повече 
– ако миналата година 
бюджетът беше около 
42 млн. лв., тази годи-
на той ще е над 52 млн. 
лв. Отделно от това са 
средствата за проекти, 
които са около 63 млн. 
лв.“, каза видинският 
кмет при представянето 
на основните приори-
тети. Той обаче изрази 
съжаление, че на обсъж-

дането не присъстват 
общинските съветници 
от опозицията, които със 
сигурност след това при 
гласуването на бюдже-
та в Общинския съвет 
ще критикуват, а сега ги 
няма, за да дадат своите 
предложения. 

Продължава реорга-
низацията на цялостна-
та дейност на Община 
Видин, подчерта Цветан 
Ценков. Това включва 
въвеждане на модер-
ни начини за плащане, 
включително чрез вир-
туални ПОС терминали, 
навсякъде, където има 
парични потоци. Така ще 
се елиминират възмож-

„Нашият най-голям 
партньор са гражданите 
на Видин и областта. Те 
са най-силният коали-
ционен партньор и раз-

читаме на тази подкре-
па”, заяви в студиото на 
„Пресечна точка” по ТВВ 
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Одобрен е проектът „Патронажна грижа + в Община Видин“
Освен че ще предоставя комплекс от грижи на около 160 лица,  

той ще осигури и трудова заетост за над 70 души

Обсъдиха държавния план-прием за учебната 2021/2022 в училищата в област Видин

Във Видин стартира информационна кампания за безплатна 
подмяна на стари отоплителни уреди на твърдо гориво с нови 

Одобрен е проектът 
„Патронажна грижа + в 
Община Видин“. Той се 
осъществява в рамките 
на Оперативна програ-
ма „Развитие на човеш-
ките ресурси”, процеду-
ра BG05M9OP001-6.002 
„Патронажна грижа +“. 
Общият размер на без-
възмездната финансова 
помощ възлиза на 1 009 
472,88 лв. С негова по-
мощ Общината ще про-

дължи подкрепата си за 
нуждаещите се по време 
на епидемичната обста-
новка. 

Целевите групи по 
проекта са хора над 54 го-
дини с ограничения или в 
невъзможност да се само-
обслужват; хора с увреж-
дания и техните семей-
ства; възрастни в риск; 
лице или член на семей-
ството му, поставено под 
карантина във връзка с 

COVID-19; самотен роди-
тел с дете (деца) до 12 г., 
който не може да остави 
детето/децата си сами.

Услугите за потребите-
лите ще се осъществяват 
по график от специали-
сти – медицински сестри, 
фелдшери, социални 
работници, домашни по-
мощници и др. Ще се про-
следява всяко лице от це-
левата група да получава 
здравно-социални услуги 

до 2 часа на ден за пери-
од от 12 месеца. 

Проектът ще подпо-
могне и всички социални 
услуги на територията на 
община Видин, делеги-
рани от държавата дей-
ности, за по-доброто им 
функциониране. Освен че 
ще предоставя комплекс 
от грижи на около 160 
лица,  той ще осигури и 
трудова заетост за над 70 
души.

На 11 февруари в Кон-
ферентния център на Об-
ластна администрация 
– Видин се проведе девет-
десет и петото заседание 
на Комисията по заетост 
към Областния съвет за 
развитие – Видин. То бе 
водено от заместник об-
ластния управител Лъче-
зар Попиванов, който е и 
заместник-председател на 
Комисията. Присъстваха 
още Веселка Асенова – 
началник на Регионалното 
управление на образова-
нието – Видин, предста-
вители на общините от 
областта, на държавни ин-
ституции, на неправител-
ствения сектор и др.

Началникът на РУО 
– Видин представи пред-
ложението за Държавен 
план-прием през учебната 
2021/2022 г. пред комисия-
та, като заяви, че са се по-
старали да подготвят един 
балансиран план-прием, 
съобразявайки се с реали-
зирания прием на учени-
ците в предходните години 
и изказа благодарност на 
всички, които са съдейст-

вали при изготвянето 
му. От информацията, 
която Веселка Асено-
ва предостави, стана 
ясно че за план-при-
ем след завършено 
основно образование 
са планирани 27 па-
ралелки – 10 профи-
лирани и 17 професи-
онални.

П р е д л о ж е н о т о 
разпределение на профи-
лираните паралелки по 
училища е както следва:

- ГПЧЕ „Йордан 
Радичков“ – гр. Видин: 
профил „Чужди езици” – 3 
паралелки;

- ППМГ „Екзарх Ан-
тим І“ – гр. Видин: профил 
„Математически“ – 2 пара-
лелки и профил „Хардуер-
ни и софтуерни науки” – 1 
паралелка;

- СУ „Цар Симеон 
Велики” – гр. Видин: про-
фил „Хуманитарни науки” 
– 1 паралелка и профил 
„Природни науки“ – 1 па-
ралелка;

- СУ „Св. св. Кирил 
и Методий” – гр. Видин: 
профил „Изобразително 

изкуство” – 0,5 паралелка 
и профил „Музика” – 0,5 
паралелка; 

- СУ „Христо Ботев” 
– гр. Белоградчик: профил 
„Предприемачески” – 1 па-
ралелка.

Разпределението на 
професионалните пара-
лелки в областта е след-
ното:

- ПГ „Проф. д-р 
Асен Златаров” – гр. Ви-
дин: 4 паралелки, от които 
0,5 паралелка специал-
ност „Търговия“ – дуална 
форма на обучение; 0,5 
паралелка специалност 
„Търговия“ – дневна форма 
на обучение; 1 паралелка 
специалност „Компютър-
на техника и технологии“ 
– дневна форма на обу-

чение, STEM; 1 паралелка 
специалност „Промишле-
на електроника“ – дневна 
форма на обучение, с оч-
акван недостиг от специа-
листи на пазара на труда, 
STEM; 1 паралелка спе-
циалност „Организация 
на туризма и свободното 
време“ – дневна форма на 
обучение.

- ПГТ „Михалаки 
Георгиев” – гр. Видин: 3 
паралелки, от които 0,5 
паралелка специалност 
„Кетъринг“; 0,5 паралел-
ка специалност „Органи-
зация на обслужването в 
хотелиерството“; 0,5 пара-
лелка специалност „Фри-
зьорство“; 0,5 паралелка 
специалност „Маникюр, 
педикюр и ноктопластика“; 

1 паралелка специал-
ност „Производство 
на кулинарни изделия 
и напитки“ – с очакван 
недостиг от специа-
листи на пазара на 
труда.

- ПТГ „Ва-
сил Левски” – гр. Ви-
дин: 0,5 паралелка 
специалност „Догра-
ма и стъклопоставя-

не“ – защитена от държа-
вата специалност и 0,5 
паралелка специалност 
„Автотранспортна техни-
ка“ – очакван недостиг от 
специалисти на пазара на 
труда, STEM.

- ПГ по СС „Г. М. 
Димитров” – гр. Дунавци: 
1 паралелка, специалност 
„Полевъдство“ – защите-
на от държавата специал-
ност, нова специалност.

- СУ „П. Р. Славей-
ков”, гр. Видин: 1 пара-
лелка, специалност „Ико-
номическа информатика“ 
– STEM.

- СУ „Христо Бо-
тев“, гр. Белоградчик: 1 
паралелка, специалност 
„Автотранспортна техни-
ка“ – очакван недостиг от 
специалисти на пазара на 
труда, STEM.

- СУ „Св. св. Кирил 
и Методий“, с. Ново село: 
1 паралелка, специалност 
„Лозаровинарстово“ – 
STEM, нова специалност.

- СУ „Св. св. Кирил 
и Методий“, гр. Брегово: 1 
паралелка, специалност 
„Агроекология“ – днев-
на форма на обучение – 
STEM.

- СУ „Васил Лев-
ски“, гр. Кула: 0,5 паралел-
ка специалност „Иконо-
мическо информационно 
осигуряване“ – дуална 

форма на обучение и 0,5 
паралелка  специалност 
„Технология на фарма-
цевтични и парфюмерий-
но-козметични продукти“ 
– дуална форма на обуче-
ние, STEM, с очакван не-
достиг, нова специалност.

- СУ „Христо Бо-
тев“, с. Арчар: 1 паралел-
ка, специалност „Лозаро-
винарство“ – STEM.

-  СУ „Н. Й. Вапца-
ров“, с. Ружинци: 1 пара-
лелка, специалност „Ме-
ханизация на селското 
стопанство“ – STEM.

- СУ „Н. Й. Вапца-
ров“, с. Дреновец: 1 па-
ралелка, специалност 
„Земеделско стопанство“ 
– нова специалност.

Предложен бе и прием 
в пети клас в Профили-
рана природо-математи-
ческа гимназия „Екзарх 
Антим I“, гр. Видин – 1 па-
ралелка.

Така предложеният 
държавен план-прием за 
учебната 2021-2022 г. бе 
подложен на гласуване и 
бе приет единодушно.

Присъстващите на 
срещата членове на Об-
ластния координацио-
нен център, създаден за 
изпълнение на ПМС № 
100 от 08.06.2018 г. (изм. 
и доп. ПМС № 259 от 
14.10.2019 г.) за създава-
не и функциониране на 
Механизъм за съвместна 
работа на институциите 
по обхващане, включва-
не и предотвратяване на 
отпадането от образова-
телната система на деца 
и ученици, представиха 
информация за извърше-
ните до момента дейности 
във връзка с прилагането 
на Механизма.

Община Видин под-
писа договор във връзка 
с изпълнението на дей-
ностите от първия етап 
на проект „Подобряване 
качеството на атмосфер-
ния въздух в Община 
Видин“. С това стартира 
информационна кампа-
ния за безплатна подмя-
на на стари отоплителни 
уреди на твърдо гориво с 
нови, отговарящи на съ-
временните екологични 
стандарти, която се про-
вежда в рамките на пър-
вия етап. Той предвиж-
да следните дейности: 
проучване и анализ на 
текущото състояние на 
използваното отопление 
и нагласите на населе-
нието в община Видин; 
повишаване на инфор-
мираността на жителите 

чрез провеждане на раз-
яснителна/ обучителна 
кампания; анализ на ви-
довете отопление и тях-
ното въздействие върху 
качеството на атмосфер-
ния въздух и представя-
не на цялостна визия на 
Общината за подмяна на 
отоплителните уреди на 
твърдо гориво с алтер-
нативни; разработване 
на механизъм за опре-
деляне на прогнозния 
размер на приходите в 
резултат от предаване за 
последващо третиране 
на подменените уреди; 
разработване на средни/
пределни цени за едини-
ца продукт при подмяна 
на отоплителни уреди на 
твърдо гориво (дърва и 
въглища) и организация 
и управление, инфор-

мация и комуникация на 
проекта. Дейностите по 
първия етап трябва да 
приключат не по-късно 
от 31.05.2021 г.

През втория етап 
предстои подмяна на 
уредите, използващи 
дърва и въглища, с ал-
тернативни екологични 
източници, както и де-
монтаж на използваните 
замърсяващи отоплител-
ни устройства на твърдо 
гориво и доставка и мон-
таж на новите екологич-
ни отоплителни уреди/
системи, съобразно тех-
ническите решения от 
първия етап.

Проектът „Подобрява-
не качеството на атмос-
ферния въздух в Община 
Видин“ се осъществява 
с финансовата подкрепа 

на Оперативна програ-
ма „Околна среда 2014-
2020“, съфинансирана 
от ЕС чрез Европейския 
фонд за регионално 
развитие и Кохезионния 
фонд на ЕС.  Той е на 
обща стойност 12 453 
598.83 лв. и има за цел 
подобряване качеството 
на атмосферния въздух 
в община Видин чрез на-
маляване на емисиите 
на фини прахови части-
ци (ФПЧ10) от битовото 
отопление като един от 
основните източници на 
замърсяване на въздуха. 

За повече информа-
ция: тел.: 02/987 18 99 
или 02/483 11 99; от 8.30 
до 18.00 часа в работ-
ни дни; интернет адрес: 
https// www.vidin.bg.
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Министър Петя Аврамова: Без кръгови кръстовища по новостроящия се път Видин – Ботевград

Находки, открити при строителството на пътя 
Видин - Монтана се представят на национал-
ната изложба „Българска археология 2020“

През 2021 г. АПИ ще инвестира в археологически проучвания близо 5 млн. лв.

областният координатор 
на ГЕРБ-Видин Алексан-
дър Матеев. Той обясни, 
че в листата на ГЕРБ-
Видин ще има изявени 
лица, със силна граж-
данска позиция, защото 
така се прави промяната, 
когато гражданите влязат 
в парламента. „Вярвам в 
разума на хората, които 
ще отидат да гласуват. 
Трябва да се гласува!”, 
призова Матеев. 

Като един от учас-
тниците в масовите про-
тести за изграждане на 
магистралния път до Ви-
дин, Александър Матеев 
изказа възмущение от 
действията на бившето 
общинско ръководство 
и лично на тогавашния 
кмет: „Народът, гражда-
ните, които са твой ра-
ботодател, да излязат на 
протест, а ти да се против 
тях?! Това не го разби-
рам”, допълни Матеев.

Както вече беше обя-
вено, най-голямата пар-
тия отвори листите си за 
граждански кандидати 
за народни представи-
тели. Номинациите вече 
приключиха и се очаква 
листите на ГЕРБ да бъ-
дат обявени. По думите 

на Матеев, гражданско-
то общество в България 
многократно е показвало 
силата си: „Има толко-
ва умни, интелигентни, 
непримирими, борбени 
хора, които не искат да 
се обвързват с партийно 
членство. Но пък прите-
жават ценни качества и 
могат да влеят още по-
вече сили и нова енергия 
за доброто на всички нас 
като народ и държава”.

Александър Матеев 
заяви, че за него е било 
чест да приеме предло-
жението да оглави об-
ластната структура на 
ПП ГЕРБ: „Борбата на 
тези парламентарни из-
бори е не само за Видин, 
а и за България. Нашите 
структури са в готовност. 
Предстоят много срещи 
и разговори с хората по 
места, за да чуем тех-
ните проблеми и техни-
те искания. Такава ще е 
нашата кампания. Попу-
лизмът ще го оставим на 
нашите опоненти”, каза 
Матеев.

Победа и първа по-
литическа сила – това е 
целта минимум, която си 
поставя ГЕРБ-Видин на 
предстоящите парламен-
тарни избори.

Областният координатор на 
ПП ГЕРБ-Видин Александър Матеев: 

„Нашият най-голям партньор 
са гражданите на Видин”

В следващите години България ще получи 
близо 60 млрд. лв. европейски средства

“В следващите години 
България ще получи бли-
зо 60 млрд. лв. европей-
ски средства, като голяма 
част от тях ще са под фор-
мата на грантове. Това ще 
ни позволи на практика да 
удвоим публичните си ин-
вестиции“, съобщи преми-
ерът Бойко Борисов във 
„Фейсбук“. Той инспектира 
инфраструктурни обекти 
миналата седмица.

"Средствата ще бъ-

дат инвестирани в зеле-
ни политики, транспорт, 
енергийна ефективност, 
подкрепа за бизнеса и др. 
Отделяме сериозни сред-
ства за строителството 
на магистралите "Хемус", 
"Струма"и "Европа", за 
пътя Видин - Ботевград, 
за интерконектора с Гър-
ция, за увеличаването на 
доходите и пенсиите, за 
помощта към бизнеса и за 
запазване на заетостта. И 

въпреки всичко това - към 
ден днешен сме страната с 
най-нисък дефицит и вън-
шен дълг. Оставяме дър-
жавата в много по-стабил-
но състояние, отколкото 
преди години. Следващото 
правителство ще разпола-
га с достатъчно средства 
за своите политики. Нека 
хората да решат", посочва 
още премиерът Борисов.

Археологически наход-
ки, разкрити при строи-
телството на пътя Видин 
- Монтана, са част от екс-
понатите в националната 
изложба „Българска архе-
ология 2020“, съобщават 
от Агенция „Пътна инфра-
структура“. Традиционната 
експозиция с най-интерес-
ните и впечатляващи про-
учвания е в Националния 
археологически институт с 
музей при БАН. 

От 11 февруари до 2 
май в залите на музея ще 
може да се видят накити, 
монети и инструменти от 
римската, късноантичната 
и средновековната епохи, 
открити от археолозите при 
строителството на пътни 
обекти. При проучването 
на некропол в района на с. 
Слана бара, по трасето на 
пътя Видин - Монтана, са 
намерени бронзови и сре-

бърни пръстени, а от друг 
археологически обект край 
с. Синаговци, на територи-
ята на античния римски 
град Рациария, са открити 
сребърни монети. Една от 
тях е с изображението на 
Марк Антоний, а на друга е 
император Хадриан (117-
138).

През 2021 г. за архео-
логически проучвания на 
изграждащите се големи 
пътни проекти от бюдже-
та на АПИ са предвидени 
близо 5 млн. лв., а за опаз-
ване на културно-истори-
ческото наследство. Ще 
продължи проучването по 
автомагистрала „Хемус“, 
както и на път I-1 Видин 
- Ружинци - Монтана. Ще 
бъде извършвано архе-
ологическо наблюдение 
и при строителството на 
северния обходен път на 
Бургас.

Няма да има кръгови 
кръстовища по новостро-
ящия се скоростен път 
Видин-Ботевград, въпреки 
че първоначалният про-
ект е предвиждал такива. 
Това обяви министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Петя 
Аврамова. „По мое нас-
тояване и с решение на 
премиера се препроекти-
раха всички кръстовища в 
отсечката от Видин до Бо-
тевград и те ще бъдат на 
две нива. Дори да се ос-
къпи проектът, това е пра-
вилното решение, за да 
може директното трасе да 
не бъде възпрепятствано 
от включване на превозни 

средства от населените 
места“, заяви Аврамова.

Тя подчерта, че разви-
тието на Северозападна 
България е сред приори-
тетите на правителството, 
а целта е областите да до-
гонят останалите региони 
на страната. „Усилията на 
правителството са Север-
на България като цяло да 
догони Южна България 
като развитие. АМ „Хемус“ 
е „пътечката“, по която да 
дойдат инвеститорите. Тя 
е много необходима, защо-
то видяхме, че АМ „Тракия“ 
съсредоточи всички инвес-
титори в Южна България. 
За Северозапада ключов 
е пътят Видин – София, 

който заедно с 
„Хемус“ тряб-
ва да доведе 
до привличане 
на инвестиции, 
осигуряване на 
работни места 
и повишаване 
стандарта на жи-
вот и доходите 
на хората“, посо-
чи министърът 
на регионалното 
развитие.

Аврамова ин-
формира още, 
че се работи 
усилено и за 

подобряване на републи-
канската пътна инфра-
структура в област Враца. 
Предстои да завърши за-
почната през 2020 г. реха-
билитация на пътя Мездра 
– Роман. За тази година е 
предвиден ремонт на пътя 
Паволче – Челопек – Люти 
брод, който ще се използ-
ва и като обходен марш-
рут, при строителството на 
пътния възел за Мездра. 
През тази година ще се ре-
монтира и републикански-
ят път през село Девене, 
който е в лошо състояние. 

„В програмния пери-

од 2021-2027 г. 
Агенция „Пътна 
инфраструктура“ 
ще търси европей-
ско финансиране 
за изграждане на 
обходен път на се-
лото. Навремето 
така се е строило в 
България, че всич-
ки основни пъти-
ща минават и през 
населени места. В 
настоящето за всички го-
леми пътни проекти пла-
нираме и обходни трасе-
та, с които се заобикалят. 
Така например, строител-

ството на пътя Мездра – 
Ботевград включва обходи 
на Лютидол, Новачене и 
Скравена, за да изведем 
тежкия трафик“, обясни 
Петя Аврамова. 
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ностите на град Кула. Ще 
бъде решен и един се-
риозен проблем за жите-
лите на с. Старопатица 
– ремонтиран разрушен 
мост в близост до гро-
бищния парк на селото.

Като държавно де-
легирана дейност в об-
щинския бюджет е вклю-

чена и новата социална 
услуга „Асистентска под-
крепа“, осигурени са 
средства за 19 потреби-

тели и 6 социални асис-
тенти, съгласно опре-
делените стандарти за 
тази социална услуга.

Като всяка година 
досега са планирани и 
местните социални мер-
ки в бюджета на Община 
Кула – финансов фонд 
за стимулиране на се-
мейства с новородени 
деца и такива с първок-
ласници, студентски сти-
пендии; фонд в размер 

на 5000 лева за подпо-
магане на двойки с ре-
продуктивни проблеми; 
подкрепа на спортните 
клубове в Кула и с. Ста-
ропатица, за пенсионер-
ските клубове и читали-
щата в общината.

Община Кула ще оси-
гури и финансова под-
крепа за спортни меро-
приятия по заявления на 
граждани и организации 
– за организиране на 

турнир по тенис, детски 
риболовен турнир, ту-
ристически, културни и 
други инициативи.

На обсъждането при-
състваха представители 
на общинската админи-
страция и държавните 
институции на нейна 
територия, общински съ-
ветници, граждани, като 
бяха спазени противо-
епидемичните мерки 
– носене на предпазни 

маски и спазване на дис-
танция. Присъстващите 
граждани имаха възмож-
ност да задават въпроси 
и получат отговори. По-
вечето питания бяха от-
носно предвиден ремонт 
на улици и сгради, раз-
витие на туристически 
дейности  и други.

ХриСТела 
александрова

той успешно развива свой 
канал в Youtube с над 200 
000 абонати, което го пра-
ви един от най-следвани-
те българи в платформа-
та за видеосподеляне. 

Именно в този канал 
NoThx качи и видео, в 
което разказа за предос-
тавянето на дарението. 
„Парите са събрани по-
средством петнайсетина 
часа, в които играехме 
игри, излъчвахме онлайн 
и ни гледаха стотици 
хора, които се забавлява-
ха и същевременно имаха 
възможност ако искат, да 
дарят някаква сума. Има-
ше няколко, които бяха 
много щедри, дариха дос-
та големи суми; имаше и 
такива, които даряваха 
по два лева, по пет лева, 
но в крайна сметка, за да 
успеем да съберем така-
ва сума, участваха много 
хора, на които благода-
рим“, каза Константин.

Той обясни и как са 
установени контактите 
с ръководството на Об-
щина Ново село. След 
първоначално проведе-
ния разговор с кмета Ге-
орги Стоенелов, пълно 
съдействие за осъщест-

Във Видин Областната комисия за контрол на епидемиите, 
епизоотиите и зоонозните заболявания проведе заседание 

Популярни геймъри зарадваха с подаръци децата 
от социалните институции в община Ново село

Публичен дебат за Бюджет 2021 в Кула

На 10 февруари, под 
председателството на 
областния управител на 
Видин Момчил Станков, 
се проведе заседание на 
Областната комисия за 
контрол на епидемиите, 
епизоотиите и зоонозни-
те заболявания. На засе-
данието бе представена 
информация за епизоо-
тичната обстановка по от-
ношение на заболяване-
то Инфлуенца по птиците 
в Република България и 
мерки за предотвратява-
не възникване на заболя-
ването на територията на 
област Видин.

Представители на 
Областна дирекция по 
безопасност на храните 
– Видин информираха 
за огнище на заболява-
нето високо патогенна 
инфлуенца по птици-

те установено в 
птицефермата в 
гр. Славяново, 
Плевенско. Ста-
на ясно, че на 
територията на 
област Видин в 
промишлените жи-
вотновъдни обек-
та във Върголия и 
с. Дъбравка няма 
налични птици. 
В е т е р и н а р н и т е 
специалисти обяс-
ниха, че до края 
на месец февру-
ари не се очаква 
зареждане с яйца 
на промишленото 
птицевъдство в 
областта. От чети-
рите птицевъдни 
обекта с търгов-
ска насоченост в гр. Ду-
навци, с. Новоселци и с. 
Слана бара, наличие на 

птици има само в този в 
гр. Дунавци.

На провелото се засе-
дание бе взето решение 

да се проведат заседа-
ния на общинските епи-
зоотични комисии с ин-
формационен характер 

по отношение 
на заболяването 
Инфлуенца по 
птиците и да се 
набележат мер-
ки, целящи недо-
пускане разпрос-
транението на 
болестта по пти-
ците на терито-
рията на област 
Видин. Предвиж-
да се разясни-
телна кампания 
сред население-
то и в по-малките 
населени места.

По отноше-
ние заболяване-
то Африканска 
чума по свинете, 
ветеринарните 
специалисти ин-

формираха, че от нача-
лото на годината досега 
е установено наличие на 

заразата само при едно 
намерено умряло диво 
прасе. Изследвани са 
407 отстреляни диви пра-
сета и всички са отрица-
телни за наличие на АЧС. 
Стана ясно още, че про-
дължава вземането на 
контролирани проби от 
индустриалната ферма в 
гр.Дунавци. Представена 
бе информация и за ре-
гистрацията на животно-
въдни обекти тип „заден 
двор“, като подадените 
до сега заявления са 
1743, от които 1409 са 
регистрираните, а дру-
гите са в процес на об-
работка. Ветеринарните 
специалисти отбелязаха, 
че се забелязва дисцип-
линиране на хората по 
отношение личните им 
стопанства.

вяването на благотвори-
телната акция оказала 
заместник-кметицата на 
общината Деяна Стояно-
ва, която събрала инфор-
мация от директорите на 
социалните институции 
за това какво точно им е 
най-необходимо. На база 
на това, Кънев и негови-
те съмишленици – Тео 
Fist_23 Никифоров, Явор 
AmIscary Николов, Виктор 
digggi Пенелски, Николай 
stakimaN Неделчев (кой-
то и заснел и обработил 
видеото), Елен el3nko Ка-
дин, Димитър и Милица 
Дамянови – закупиха и 

подариха на социалните 
институции мебели, бяла 
техника, спортни екипи и 
якета за децата, както и, 
разбира се, лакомства.

Ръководството на Об-
щина Ново село, както 
и персоналът и потре-
бителите на услугите от 
резидентен тип изказаха 
сърдечни благодарности 
на дарителите. Деяна 
Стоянова отбеляза, че, 
подкрепяйки такава зна-
чима кауза, Константин 
Кънев и неговите при-
ятели развенчават съ-
ществуващата у мнозина 
представа, че геймърите 

са хора, които само си 
пилеят времето, игра-
ейки компютърни игри. 
Десислава Данаилова, 
директор на един от цен-
тровете за настаняване 
от семеен тип, раз-
каза, че в социал-
ната институция, 
която управлява, 
живеят десет деца 
с различни съдби, 
но до една тежки, 
затова е и толкова 
важен всеки жест, 
който би им доне-
съл радост. „В този 
труден период има 
много малко дари-
тели. Благодарни 
сме, че избрахте 
точно този край на 
България“, сподели 
Данаилова. 

Едно от нещата, с ко-
ето ръководеният от нея 
Център за настаняване 
от семеен тип се сдоби 
благодарение на „Благот-
ворителен Новогодишен 
Стрийм Маратон 2020“, 
е нова шевна машина. 
Данаилова обясни защо 
са поискали точно това. 

„С нещата, които изра-
ботваме и продаваме, 
първо искаме да възпи-
таме у децата трудовите 
навици, които ще са им 
нужни след това в живо-

та. Освен това миналата 
година със средствата от 
продажбата на изработе-
ното успяхме да помог-
нем на едно дете, което 
кандидатства, приета е в 
Софийския университет. 
Тази година на дневен 
ред ни е нейният брат, 
който също ще кандидат-
ства – стискаме му палци 

да го приемат това, което 
иска да учи“, разказа ди-
ректорката на Центъра за 
настаняване.

Константин NoThx 
Кръстев сподели чудесни 
впечатления от условия-
та, създадени в социал-
ните институции в Ново 
село: „Като цяло домо-

вете изглеждат много до-
бре. Хората, които рабо-
тят с децата, изглеждат 
като точните хора за това 
нещо. Сградите са доста 
поддържани, вътре е то-
пло. А ето, че и ние ус-
пяхме да вкараме малко 
повече уют“. 

Константин и зам.-кметицата на община 
Ново село Деяна Стоянова
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ностите за злоупотреби 
и ще се повишат прихо-
дите.

Кметът припомни, 
че от началото на годи-
ната функционира ново 
общинско предприятие 
- „Чистота, озеленяване 
и благоустройство“, и по-
ложителните резултати 
са видни – Видин е по-
чист и красив. Ще бъде 
оптимизирана и работата 
на Регионалното депо за 
твърди битови отпадъци. 
За целта се търсят начини 
за оптимизиране процеса 
на компостация, така че 
преработеният от расти-
телните отпадъци компост 
да се използва в земеде-
лието и същевременно да 
се произвежда енергия. 
Приоритет ще бъде и се-
парацията на отпадъците, 
защото по този начин ще 
се намалят количеството 
депониран отпадък, а от-
там – и парите, които Об-
щината плаща. 

С бюджет 2021 година 
Община Видин за пръв 
път стартира собстве-
на програма за енергий-
на ефективност, като са 
предвидени средства за 
подмяна на уличното ос-
ветление на основните 

улици в град Видин и на 
главните улици в по-голе-
мите населени места, с 
енергоспестяващо. В тази 
връзка кметът допълни, 
че предстои да бъде съз-
дадено и дружество, което 
ще се занимава с енер-
гийни проекти. Освен с 
реновирането на уличното 
осветление в общината, 
екипът на тази структура 
ще търси възможности за 
газифициране на Видин, 
както и за изграждане на 
малки общински фотовол-
таични централи. 

Предвидено е финан-
сиране за провеждане на 
разкопки, което до този 
момент не е правено, за-
яви Цветан Ценков. Под-
черта, че също за пръв 
път през 2021 година на-
селените места в общи-
ната ще имат собствен 
бюджет за капиталови 

разходи и средства, за да 
реализират културния си 
календар. Той допълни, 
че стартира и специална 
програма, която има за 
цел повишаване на сигур-
ността в населените места 
чрез изграждане на систе-
ма за видеонаблюдение. 
Внимание се обръща и 
на хората, които са в уяз-
вимо положение. Новото 
общинско предприятие 
„Социални дейности“ ще 
разполага с автомобил за 
превоз на храна от соци-
алната кухня до нуждае-
щите се граждани. 

Благодарение на свър-
шената през 2020 година 
работа, през 2021 година 
ще стартира изпълнение-
то на 27 проекта, посочи 
видинският кмет. Най-зна-
чимите от тях са въвежда-
нето на енергийно ефек-
тивни мерки в 13 жилищни 

транспортиране, трети-
ране в съоръжения и 
инсталации на битови-
те отпадъци и за под-
държане чистотата на 
териториите за общест-
вено ползване. Заложе-
ните средства за оси-
гуряване на съдове за 
съхраняване на битови 
отпадъци са в размер 
на 189 000 лв.; за съ-
биране на отпадъците 
и транспортирането им 
до депата или други ин-
сталации за обезвреж-
дането им – 2 291 353 
лв.; за проучване, про-
ектиране, поддържане, 
експлоатация и др. на 
депата или други съо-
ръжения – 3 328 910 лв.; 
за почистване на улич-
ните платна, площади, 
паркове и територии, 
предназначени за об-
ществено ползване – 1 
818 746 лв. Целта е да 
се подобрят услугите по 
сметопочистване и сме-
тоизвозване; да се съз-
даде гъвкава система 
за извозване на строи-
телни и едрогабаритни 
отпадъци; да се запла-
щат необходимите от-
числения за депонира-
не на отпадъци; да се 
направи реорганизация 
на дейностите досега 

и стартиране на нови, 
които да допринесат за 
подобряване чистотата 
на въздуха и превръща-
нето на  общината в по-
добро място за живее-
не, подчерта Светослав 
Скорчев.

Той обясни, че ще 
се извършва системна 
поддръжка и изрязване 
на дървета и храсти в 
кварталите както и по-
край четвъртокласната 
пътна мрежа в община-
та. Ще има отговорни-
ци за поддръжката на 
парковете и кварталите 
на град Видин, а в го-
лемите населени места 
на общината ще бъдат 
назначени работници, 
които ще отговарят за 
състоянието на гробищ-
ните паркове, на зе-
лените площи, както и 
като цяло за чистотата. 

„Ще се изработят 
и поставят пейки във 
всички населени места 
на територията на об-
щина Видин. По график 
ще бъде създадена ор-
ганизация за почиства-
не на дъждоприемните 
шахти на територията 
на общината. Поетапно 
ще ремонтираме дет-
ските площадки и мес-
тата за игра на деца-
та, за да отговарят на 
изискванията за безо-

пасност и достъпност 
за всички ползватели. 
Ще се погрижим за въз-
становяване на трото-
арите и бордюрите във 
всички населени места 
на общината и за по-
голямата безопасност 
на движението ще по-
ставяме пътни знаци и 
ще подновяваме пеше-
ходните пътеки, с при-
оритет тези, които са 
около детските градини 
и училищата и нато-
варените участъци от 
пътната мрежа“, каза в 
обобщение Светослав 
Скорчев. 

На свой ред кметът 
Цветан Ценков обясни, 
че се предвиждат пари, 
с които за още една 
година да се заплаща 
наем на контейнери за 
битови отпадъци – това 
време е нужно, за да 
може да се организира 
закупуване на нови съ-
дове за смет, които да 
са стъпка към изгражда-
нето на модерна, „умна“ 
Община. „Планираме 
закупуване на „умни“ 
кофи – с електродатчи-
ци, така че да се знае 
коя кога е пълна и тряб-
ва да се изхвърли. Това 
ще оптимизира до 50% 
разходите“, заяви ви-
динският кмет.

Проектобюджет 2021 на Община 
Видин предвижда над 52 000 000 лв.

По-чисти и благоустроени населени места – 
приоритет в бюджета на Община Видин за 2021 г.

 Кметът на Видин: Общината продължава да се реформира и модернизира
блока, изграждането на 
социални жилища, рес-
таврацията и адаптацията 
на видинската Синагога 
в Културен център „Жул 
Паскин“; продължаване на 
ремонта на централната 
пешеходна зона в участъ-
ка от Младежкия дом до 
Спортна зала „Фестивал-
на“. Предстои да започне 
и ремонтът на Младежкия 
дом, с което се изпълнява 
пореден ангажимент в уп-
равленската програма на 
Цветан Ценков. Целта е 
това място да се превърне 
в истински модерен цен-
тър, където видинските 
деца и младежи да раз-
виват своите таланти и 
интереси. Предвижда се 
още да бъде финансирана 
програма за насърчаване 
на доброволчеството сред 
децата на Видин.

Кметът посочи, че ще 
бъдат увеличени сред-
ствата, с които Общината 
ще подпомага развитието 
на спорта. Заедно с това 
усилията на общинското 
ръководство са през след-
ващите три години до края 
на мандата да се обнови 
цялата спортна база в об-
щината.  Цветан Ценков 
припомни, че през мина-
лата година бе направен 
ремонт на Спортната 
зала, където се постави-
ха нови седалки и така се 
създадоха по-комфортни 
условия за публиката. По 
същия начин започва и по-
етапно обновяване на ста-
дион „Георги Бенковски“. 
Кметът изрази надежда, 
че през тази година ще 
бъде получено и финан-
сиране от Министерството 
на младежта и спорта за 

ремонт на закритата леко-
атлетическа писта. 

В заключение кметът 
заяви: „Усилията на целия 
ръководен екип и на всички 
служители в общинската 
администрация са насоче-
ни към постигане на по-до-
брото развитие на Видин и 
на правилното използване 
на средствата от бюдже-
та. Процесът на ренови-
ране, на презентиране по 
правилен начин на Видин 
продължава. Градът ни е 
прекрасен – само от нас 
зависи да го превърнем в 
перлата на Дунав, във фе-
стивален център и място, 
където се намира най-ху-
бавата градска градина и 
най-добре поддържаните 
културно-исторически па-
метници“. 

27 проекта за над 63 млн. лв. ще се 
изпълняват през настоящата година

С над 9 млн. лв. по-го-
лям ще бъде бюджетът 
на Община Видин за 2021 
година сравнено с 2020 
година. През годината об-
щинската администрация 
ще работи по изпълнение-
то на общо 27 проекта, на 
обща стойност над 63 млн. 
лв. – инвестиции, които ще 
бъдат насочени към подо-
бряване на инфраструкту-
рата; осигуряване на по-ка-
чествен въздух; ремонт на 
сгради; създаване на нови 
туристически обекти и т.н.

Параметрите на тазго-
дишната бюджетна рамка 
бяха представени на прове-
деното на 5 февруари об-
щественото обсъждане. На 
него присъстваха кметът 
на община Видин Цветан 
Ценков, цялото общинско 
ръководство, председате-
лят на Общинския съвет 
Генади Велков, общински 
служители и граждани.

Предложението за 
рамките на бюджета бе 
представено от Цветоми-
ра Илиева, заместник-кмет 
„Финансово-стопанска дей-
ност, бюджет и икономи-
ческо развитие“. Общата 
субсидия за делегирани от 
държавата дейности е 31  
419 069 лв., което спрямо 
2020 г. е с 4 277 824 лв. по-
вече; 3 975 000 лв. – транс-
фер за местните дейности; 
195 600 лв. – за зимно под-
държане и снегопочиства-
не; 1 428 100 е целевата 
субсидия за капиталови 
разходи, в това число осно-
вен ремонт на общинските 
пътища. Имуществените и 
други данъци запазват да-
нъчните ставки за общин-
ските данъчни приходи. От 
имуществени данъци се 
планира да постъпят над 
4 602 000 лв. Продължават 

да се прилагат мерки за 
увеличаване на събирае-
мостта върху недвижимите 
имоти както от физически-
те, така и от юридическите 
лица. Повече постъпления 
например се планират от 
данъка върху превозните 
средства заради събира-
нето на стари, непогасени 
задължения - 2 398 953 
лв.; от данък при придоби-
ване на имущество – 1 127 
953 лв.; от туристическия 
данък – 14 593 лв., като се 
запазват приходите, полу-
чени през 2020 г., въпреки 
епидемичната обстановка.

Заместник-кметът по 
европейски политики и ин-
вестиции Десислава Тодо-
рова представи проектите, 
които ще бъдат реализира-
ни през 2021 година. Те са 
27, на обща стойност над 
63 млн. лв. Специално вни-
мание Тодорова обърна на 
стартиралия вече проект 
„Реставрация и адаптация 
на Синагога в туристиче-
ски обект „Културен цен-
тър „Жул Паскин“, който 
е на стойност 8,5 млн. лв. 
Община Видин изпълнява 
и четири големи инфра-
структурни проекта по Ос 
1 на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014 – 
2020 година, които са на 
обща стойност над 10 млн. 
лв. Това са „Въвеждане на 
мерки за енергийна ефек-
тивност в многофамилни 
жилищни сгради на тери-
торията на град Видин“; 
„Основна реконструкция 
на централна пешеходна 
зона – четвърта част“, „По-
добряване на енергийната 
ефективност в общински 
административни сгради“ с 
обект сградата на Община-
та; „Изграждане на социал-
ни жилища в град Видин“.

„През настоящата го-
дина Община Видин пред-
стои да реализира, според 
мен, най-важният проект, с 
дейностите на който граж-
даните ще усетят Европей-
ския съюз директно в до-
мовете си. Той предвижда 
над 3000 домакинства на 
територията на общината 
да заменят своите отоп-
лителни уреди на дърва и 
въглища с алтернативни 
такива“, каза Десислава 
Тодорова, като припомни, 
че инвестицията, която се 
предвижда, е за над 12,5 
млн. лв. 

Тя допълни, че в бю-
джета за 2021 година се 
залагат средства и за раз-
работване на важни стра-
тегически документи и тех-
нически проекти – План за 
интегрирано развитие на 
общината, технически про-
ект за обновяване на Край-
дунавския парк, енергийно 
обследване и технически 
проект за подмяна на улич-
ното осветление на терито-
рията на град Видин. Вече 
е възложено изготвянето 
на нови общи устройстве-
ни планове на град Видин 
и на общината: „Така ще 
имаме готови проектни 
предложения веднага след 
като управляващите ор-
гани излязат с условията 
за кандидатстване през 
следващия програмен пе-
риод. Това ще ни помогне  
да станем по-атрактивна 
дестинация за инвестиции. 
През 2021 година ни чака 
много работа – имаме вече 
договорени средства, така 
че ще работим усилено, за 
да изпълним всички проек-
ти и да превърнем Видин в 
едно привлекателно място 
за живот“.
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Обекти за общо 12,5 млн. лв. са включени в поименния 
списък за капиталови разходи на Община Видин за 2021 г.

Нови дейности и инициативи в културата и социалната 
сфера предвижда бюджет 2021 на Община Видин 

Близо 12,5 млн. лв. е 
общата стойност на обек-
тите, включени в поимен-
ния списък за капиталови 
разходи, който тази година 
Община Видин ще реали-
зира. Към какво точно ще 
бъде насочена значител-
ната сума представи инж. 
Румен Лилов, началник 
отдел „Устройство на те-
риторията“ по време на 
проведеното в началото 
на февруари обсъждане 
на проектобюджета на Ви-
дин за 2021 година. Лилов 
обясни, че предложеният 
списък за капиталови раз-
ходи е в размер на 12 464 
871 лв., около половината 
от които са средства от ев-
ропейския съюз.

Предвидените мерки 
за подобряване на сград-

ния фонд включват въвеж-
дане на енергоефективни 
мерки в сградата на об-
щинската администрация. 
Заложени са средства и 
за ремонт на сградите на 
редица Кметства на тери-
торията на Видинска об-
щина. Ремонти ще бъдат 
извършени и на всички 
детски градини, като това 
включва и филиалите им. 

значителни средства 
ще бъдат инвестирани в 
подобряване на услови-
ята в училищата. 

Близо 120 000 лв. са 
предвидени за Гимназия-
та с преподаване на чужди 
езици „Йордан Радичков“ 
– те са за основен ремонт 
на класните стаи на чет-
въртия етаж и за подмяна 
на ел. инсталацията на 

третия и четвър-
тия етаж. Над 110 
000 лв. са опреде-
лени за основен 
ремонт на покрива 
на Основно учили-
ще „Свети Климент 
Охридски“. 20 000 
лв. са заделени за 
основен ремонт на 
тоалетните в СУ 
„Св. св. Кирил и 
Методий“. 

Близо 700 000 
лв. са предвиде-
ните средства във 

функция - “Соци-
ално осигуряване, подпо-
магане и грижи”. Те са за 
изпълнение на инжене-
ринг (проектиране, стро-
ителство и упражняване 
на авторски надзор) за 
изграждане на социал-
ни жилища в град Видин, 
включително строителен 
надзор, на обща стойност 
649 965 лв. Освен това 
50 000 лв. са определени 
за Изпълнение на инже-
неринг на кухненски блок 
в ГПЧЕ "Й. Радичков", гр. 
Видин за „Домашен соци-
ален патронаж и диетич-
но-социална кухня“.

най-сериозна сума е 
предвидена във функ-
ция жилищно строител-
ство, благоустройство и 
комунално стопанство – 

общо 4 647 791 лв. 
Тук влизат средства за 

ремонт на улици и меж-
дублокови пространства в 
град Видин; асфалтиране 
на улици в селата Градец, 
Покрайна, Иново, Гомота-
рци, Кутово, Каленик, как-
то и в град Дунавци; благо-
устрояване на центъра на 
с. Градец, с. Новоселци и 
с. Цар Симеоново; подмя-
на на улично осветление с 
ново, което е енергоспес-
тяващо, за което са пред-
видени над 200 000 лв. 
Планирано е още изпъл-
нението на четвъртия етап 
от основната реконструк-
ция на централната пеше-
ходна зона (от Младежкия 
дом до Спортна зала „Фе-
стивална“), както и изпъл-
нение на инженеринг (про-
ектиране, строителство и 
авторски надзор) за про-
ект „Въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност 
в многофамилни жилищни 

сгради на територията на 
град Видин“, включител-
но строителен надзор, на 
стойност 959 114 лв.

В програмата за капи-
талови разходи са пред-
видени още средства за 
старта на изпълнението на 
проекта за „Реставрация 
и адаптация на Синаго-
га - Видин в туристически 
обект „Културен център 
„Жул Паскин“. Определе-
ни са също така пари за 
основен ремонт на покрив 
котелно на общинския дра-
матичен театър; основен 
ремонт сграда на „Град-
ски стадион“ и на Спортна 
зала „Фестивална“, както 
и за ремонт на Младежкия 
дом в град Видин.

В поименния списък 
за капиталови разходи са 
предвидени около 16 500 
лв. за оформяне на окол-
ното пространство около 
блок на ул. "Христо Ботев" 
№ 2 (бивш блок „Априлска 

епопея“). Продължава и 
снабдяването на новото 
Общинско предприятие 
„Чистота, озеленяване и 
благоустройство“ с необ-
ходимата му техника, като 
е планирано закупуване 
на високопроходим авто-
мобил, лекотоварен авто-
мобила "1+1 място“; авто-
мобил със закрит товарен 
отсек. Ще бъде закупена и 
автовишка с изолиран кош 
за звеното, отговарящо за 
поддръжката на уличното 
осветление. Отделени са 
значителни средства – над 
270 000 лв., за придоби-
ване на снегопочистващи 
машини. Ще бъде купен и 
автомобил за нуждите на 
Общинско предприятие 
„Пазари и паркинги“, като 
инж. Румен Лилов обяс-
ни, че той е необходим за 
поставяне на скоби на ав-
томобили в обособената 
„синя зона“. 

Нови културни съби-
тия и социални услуги 
планира Община Видин 
през 2021 година. Какво 
точно се предвижда пред-
стави заместник-кметът 
по хуманитарни дейности 
и социална политика Бо-
рислава Борисова, която 
информира за приорите-
тите, залегнали в проек-
тобюджета на Общината 
за 2021 година в култура-
та и в социалната сфера. 
Това стана на проведено-
то преди дни обществено 
обсъждане на проекта за 
бюджет на Видин. Бори-
сова посочи, че увели-
чението на средствата в 
ресора, за който тя отго-
варя, е 25-30%. „Това ще 
ни позволи да организи-
раме традиционните за 
Община Видин събития, 
както и да реализираме 
нови инициативи“, посочи 
заместник-кметът. 

Борисова уточни, че 

ще продължи организи-
рането на традиционните 
фестивали като „Дунав-
ски вълни“, Международ-
ният фолклорен фести-
вал „Гергьовден“, „Дунав 
и Тимок ни свързват“, 
„Дунавци пее и танцува“ 
и други, както и фолклор-
ните събори на Алботин 
и „Хоп-троп на хорото“. И 
тази година ще се прове-
дат традиционни събития 
като Ретро парад и мото-
събора. Ще бъдат про-
дължени и прояви, които 
за пръв път бяха реализи-
рани през 2020 г. „Отново 
ще подготвим фестивали-
те, чието начало постави-
хме през първата година 
на нашето управление и 
които се приеха с голям 
интерес и одобрение от 
страна на видинчани и 
гостите на града – Между-
народният фестивал „Си-
ния Дунав“, рибният фест 
в село Кошава и други“, 

отбеляза заместник-кме-
тът. И допълни, че макар 
през 2020 година заради 
епидемичната ситуация 
да бе невъзможно про-
веждането на видинския 
панаир, ръководството на 
Общината се надява тази 
година традиционната 
проява да може да се слу-
чи. „Имаме нестандартни 
идеи – подготвяме два 
нови фестивала: „Фести-
вал на фойерверките“ и 
събитие, свързано с „Джу-
лай морнинг“. Така че, оч-
аквайте едно интересно 
лято, с богата културна 
програма“, подчерта Бо-
рисова.

Тя посочи, че в сфе-
рата на туризма про-
дължава работата по 
създаването на единен 
туристически продукт. 
Като допълни, че са за-
делени средства за пред-
ставянето на Община 
Видин на международни 
борси, за изработване на 
печатни и видео реклам-
ни материали, за подмя-
на и поставяне на нови 
туристически указателни 
табели. „И, разбира се, 
за очакваните фестива-
ли „История, вино и тра-
диция“, който се прие с 
огромен интерес и тра-
диционния Средновеко-
вен фестивал „Бъдинь“. 

Дните на занаятите също 
се доказаха като доста 
интересни за видинчани 
и гостите на града. И, 
поради големия интерес, 
организираме нестинар-
ски вечери“, обясни за-
местник-кметът. 

Борислава Борисова 
отбеляза, че общинското 
ръководство акцентира и 
върху подкрепата на ма-
совия спорт, като тази го-
дина средствата за това 
в бюджета ще са повече 
– както по отношение фи-
нансирането за подобря-
ване на спортната база, 
така и относно размера 
на субсидията за спорт-
ните клубове. „Общината 
ще продължи да развива 
масовия спорт. Предви-
дено е организиране на 
редица турнири - за те-
нис на маса, плажен во-
лейбол, стрийтбол, както 
и на автомобилните със-
тезания. Отново ще има 
Панаир на спорта, чието 
първо издание беше про-
ведено миналата година, 
в рамките на Европей-
ската седмица на спор-
та, под егидата на Ми-
нистерството на спорта“, 

каза заместник-кметът. 
Допълни, че за втора по-
редна година със сред-
ствата, предвидени в бю-
джета на Комисията за 
борба с противообщест-
вени прояви на непълно-
летни и малолетни ще се 
организира младежкият 
фестивал Summer vibes. 
Пак по тази програма ще 
бъдат проведени спортни 
турнири по футбол, лека 
атлетика, волейбол (мо-
мичета), стрийтбол и др. 

Борислава Борисова 
припомни, че от нача-
лото на годината като 
второстепенен разпоре-
дител с бюджетни сред-
ства заработи новото 
общинско предприятие 
„Социални дейности“. 
Със създаването му се 
дава по-голяма възмож-
ност за подкрепа на хо-
рата в уязвими групи, 
отбеляза тя. Заместник-
кметът обясни, че освен 
чрез стартиращите нови 
услуги – „Асистентска 
подкрепа“ и „Патронажна 
грижа +“, предприятието 
ще осъществява и нови 
социални инициативи. 
Предвидено е закупуване 

на три автомобила, които 
ще са в услуга на домаш-
ния социален патронаж, 
на диетичната кухня и на 
проект „Топъл обяд“. 

„Ще изпълним и зало-
женото в управленската 
програма на кмета д-р 
Ценков – да осигурим 
специализиран автомо-
бил, който да посещава 
населените места с екип 
медицински специалисти, 
които да оказват необхо-
димата здравна помощ, 
необходимото внимание 
към възрастните жители 
на общината: да измерят 
кръвно, да чуят със слу-
шалка има ли проблеми в 
дихателните пътища, да 
превържат някоя рана, 
да закупят лекарства и 
да ги доставят по пред-
варително дадени рецеп-
ти и финансови средства 
от страна на нуждаещите 
се. Всичко, заложено в 
тази управленска про-
грама, ние реализираме 
стъпка по стъпка, като 
сме убедени, че до края 
на мандата ще изпълним 
абсолютно всичко“, заяви 
в заключение Борислава 
Борисова.



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
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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

издател: “ние Савова” еоод

районна избирателна комисия /рик/ в 
пети изборен район – видински

 за изборите за народни пред-
ставители на 4 април 2021 г.

РИК- Видин осъществява дейността си в адми-
нистративната сграда на Областна администра-
ция Видин на адрес: гр. Видин, ул. „Дунавска\" № 
6, ет. 1, зала №1 и №2. Телефони за връзка с ко-
мисията: 094 / 92 31 17; 0884 193 394; 094 / 92 32 
96; 0882 854 406; 094 / 92 30 28; 0882 533 831.

продава 
имоТи

продавам етаж от 

къща 100 кв. м, дворно 

място 160 кв. м, със са-

мостоятелен вход, в идеа-

лен център, в близост до 

Черквата и МОЛ-а, цена 

69 000 лв.; тел.: 0898 633 

302

продавам тристаен 

тухлен апартамент, 90 кв. 

м, в идеален център, с га-

раж и таванска стая, цена 

56 000 лв.; тел.: 094/ 600 

399, 0887 381 855

продавам самосто-

ятелна къща в идеален 

център, след основен ре-

монт, с прилежащо дворно 

място 250 кв. м (озелене-

но); тел.: 0878 864 985, 

0899 864 954

продавам тухлен 

апартамент 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 

тухлен апартамент в ж.к. 

„Г. Бенковски“, ет. 1, до 

крепостта „Баба Вида“, 

обзаведен, ПВЦ дограма, 

ламинат, цена 43 000 лв; 

тел.: 0898 633 302

продавам двустаен 

тухлен апартамент, с раз-

ширена кухня, ет. 2 в “Се-

лището”, цена 12 000 лв.; 

тел.: 0879 589 266

продавам във Ви-

дин къщи и апартаменти 

и парцели в Западна и 

Южна промишлена зона; 

тел.: 0888 622 789

продавам двустайни 

тухлени апартаменти в 

идеален център, ет. 4 и в 

ж.к. „Георги Бенковски“, 

ет. 3; тел.: 094/ 600 399, 

0887 381 855

продавам хубав дву-

стаен апартамент, с южно 

изложение, в близост до 

Музея; тел.: 0878 864 985, 

0899 864 954

продавам масивна 

едноетажна къща, с жи-

лищна площ около 75 кв. 

м, находяща се в централ-

ната част на гр. Видин, с 

дворно място 375 кв. м; 

тел.: 0877 151 848, 0876 

808 296

продавам дворно мяс-

то 480 кв. м в кв. „Акджа-

мия“, на главна улица, с 

проект за строеж на къща, 

цена 22 000 лв.; тел.: 0898 

633 302

продавам /Заменям 

парцел, 521 кв. м, ж.к. 

“Крум Бъчваров”, без по-

средник; тел.: 0876 099 

585

продавам изгодно го-

ляма тухлена гарсониера 

в ж.к. “Химик”, 50 кв. м; 

тел.: 0888 259 935

продавам дворно мяс-

то 1200 кв. м, със стара 

къща и кладенец, в гр. Ду-

навци; тел.: 0888 629 601

продавам етаж от 

къща в кв. „Акджамия“, 

55 кв. м, цена 20 000 лв.; 

тел.: 094/ 600 399, 0887 

381 855

продавам обзаведена 

гарсониера до ул. „Широ-

ка“, ет. 4; в ж.к. „Панония“, 

ет. 7 и в ж.к. „Гео Милев“, 

ет. 3; тел.: 0878 864 985, 

0899 864 954

продавам двустаен 

тухлен апартамент в ж.к. 

„Химик“, 61 кв. м, ет. 2, 

цена 38 000 лв.; тел.: 0898 

633 302

продавам къща и кух-

ня на 6 км от Видин, сани-

рани, с 2 дка, оградени с 

високи 1,80 м стени, цена 

70 000 лв.; тел.: 0882 096 

555

продавам тристаен 

тухлен апартамент, 100 

кв. м, ет. 3, в центъра, 

цена 55 000 лв.; тел.: 094/ 

600 399,0887 381 855

продавам масивна 

двуетажна къща, с двор 

1900 кв. м, в село Жегли-

ца, цена 14 000 лв.; тел.: 

0892 347 351

продавам двустаен 

тухлен апартамент в цен-

търа и тристайни тухлени 

до площад „Ташкюприя“, 

ет. 1 (висок) и ет. 2; тел.: 

0878 864 985, 0899 864 

954

продавам две къщи в 

един двор, за ремонт, в с. 

Покрайна, дворно място 

1030 кв. м, център, цена 

18 000 лв.; тел.: 0898 633 

302

продавам земеделска 

земя в землището на село 

Раброво, 7.5 дка, трета 

категория, обработваема, 

цена 1000 лева; тел.: 0897 

942 438

продавам дворно мяс-

то в село Покрайна, 900 

кв. м; тел.: 0893 269 304 

продавам двустаен ту-

хлен апартамент, с гараж, 

в идеален център и трис-

таен тухлен, ет. 1 (висок), 

до площада; тел.: 0878 

864 985, 0899 864 954

продавам 65 дка земя 

в регулация в град Бре-

гово, област Видин; тел.: 

0899 133 788

продавам гарсониери 

в ж.к. „Панония“, ет. 4; до 

„Куклите, ет. 7 и тухлена 

до Болницата, ет. 4; тел.: 

094/ 600 399, 0887 381 

855

продавам 1 дка лозе 

в района на село Акацие-

во, на 5 км от град Видин; 

тел.: 0876 553 488

продавам тристаен 

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 обработва-

ема земеделска земя и дя-

лове от ниви в община Ви-

дин, Брегово, Ново село, 

Грамада, Кула, Димово, 

Макреш, Ружинци, Бойни-

ца. Помощ при изготвяне 

на документи. Безплатни 

правни съвети. Заплаща-

не веднага; тел.: 0878 864 

985, 0899 864 954

купувам промишлен/

търговски или друг вид 

имот в град Видин, със 

сграда и двор, за пред-

почитане на изплащане 

с първоначална вноска; 

тел.: 0893 502 430

купувам селски къщи 

в област Видин; тел.: 094/ 

600 481, 0899 823 840 

дава под наем 

давам под наем добре 

обзаведен двустаен апар-

тамент, на втори етаж на 

двуетажна къща, в центъ-

ра на гр. Видин, до новата 

поликлиника; тел.: 0894   

884 259

давам под наем обза-

ведена гарсониера; тел.: 

0897 944 112

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 дърводел-

ски машини – банциг, аб-

рихт, дърводелски инвен-

тар; тел.: 0882 096 555

продавам /Заменям 

немска перална машина, 

цена 520 лв.; тел.: 0886 

109 417

продавам банциг и 

борапарат; тел.: 0884 850 

159

разни купува

изкупувам книги и 

стари предмети; тел.: 0883 

201 013

изкупувам народ-

ни носии, всякакви; тел.: 

0878 241 027

раБоТа

Търся продавач на 

вестници; тел.: 0879 168 

048

уСлуги

ремонт и продажба на 

хладилници и фризери; 

тел.: 0878 236 392, Пепи

Строително-ремонт-

ни дейности, боядисване, 

преградни стени, фаянс, 

ламинат, ВиК инсталации; 

тел.: 0898 674 203, 0889 

128 424, 0896 332 063

купува 
авТомоБили, 
ЧаСТи

купувам мотори - 

„Симсон“, „МЗ“ и други; 

тел.: 0883 201 013
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бр. 6 понеделник -  неделя  15 - 21 февруари 2021 г.

Топла храна за нуждаещите се във Видин

Проф. Жени Захариева - 60 години на сцена

Две победи за юношите 
на „Видабаскет“ на стар-

та на първенството

Юношите на баскет-
болен клуб „Видабаскет“ 
започнаха с „летящ“ 
старт участието си в 
държавното първенство. 
Видинските баскетболи-
сти записаха две победи 
на проведения на 7 фев-
руари турнир в Перник. 
От „Видабаскет“ напом-
ниха, че заради панде-
мичните мерки от месец 
юни на 2020 г. досега 
това бе първо официал-
но участие в състезание 
за най-голямата баскет-
болна формация на Ви-
дин. 

Зажаднели за бас-
кетбол, възпитаниците 
на ст.треньора Николай 
Колев се наложиха със 
74:49 над „Евробаскет“ 

- Благоевград, а във вто-
рата среща победиха 
и домакините „Миньор 
2015“ Перник - с 64:38 
точки. 

Поздравленията са 
за Константин Георгиев, 
Калоян Димитров, Цве-
томир Стрезов, Никола 
Емилов, Калоян Ива-
нов, Марио Валентинов, 
Теодор Витанов, Ради 
Георгиев, Теодор Нико-
лаев, Николай Петков и 
старши треньора Нико-
лай Колев.

Следващите надпре-
вари от държавното пър-
венство при юношите са 
на 21 февруари във Вра-
ца и на 28 февруари във 
Видин.

От 15 февруари всеки 
работен ден от 11:30 ч. до 
12:30 ч. в новия Импулс 
Resto&Bar, който се нами-
ра на ул. „Железничарска“ 
№5а (до „Аско Деница“) 
бездомни, възрастни хора 
в риск и други нуждаещи се 
ще могат да получат обяд. 
Той ще включва супа, ос-
новно ястие, топла питка и 
пакетиран десерт. Храна-
та ще бъде предоставяна 
в съдове за еднократна 
употреба. Раздаването й 
ще се осъществява при 

спазване на всички проти-
воепидемични мерки.

Инициативата е на ви-
динския предприемач Кра-
симир Богданов, управител 
на фирма „Импулс“ ООД и 
ще продължи в периода 
на обявената извънредна 
епидемична обстановка. 
Община Видин съдейства 
за популяризирането на 
благотворителната кам-
пания, като благодари за 
оказания жест към хората 
в уязвимо положение в се-
гашната трудна ситуация.

Четвъртък, 18 февруари, от 18:00 ч., в зала "Филхармония"
Този четвъртък отбе-

лязваме значима  годиш-
нина на професор Жени 
Захариева в зала "Фил-
хармония" - 60 години на 
сцена!

Заповядайте да чуете 
световно признатата пиа-
нистка и Симфониета - Ви-
дин под диригентството на 
Свилен Симеонов.

В програмата: Бетовен 
- увертюра "Егмонт"; кон-
церт за пиано N3.

Предварителна про-
дажба на билети в МОЛ 
Видин и Симфониета Ви-
дин - ул. „Градинска“ № 4.

Местата в залата са 
ограничени. Носенето на 
маски е задължително.

проф. Жени 
захариева
Творческа биография

Жени Захариева е 
удостоена със следните 
награди:  

- „Officier des Arts et 
des Lettres“ - 2007 - Звание 
на Френското правител-
ство;

- „Изгряваще слън-
це- Златни лъчи с лента“- 
2018,държавен орден на 
Япония;

- Посланик на 
българската култура във 
Франция – 2008;

- “Златно перо 
2004” на Радио ФМ Кла-
сик;

- “ К р и с т а л н а 
лира`2003” за върхови из-
пълнителски постижения;

- Наградата на 
Министерство на култу-
рата „Златен век“ -2012 
за принос към българска-
та музикална култура и 
др. награди.

Пианистката развива 
богата концертна дейност 
в Европа, Далечния Из-
ток, Африка и Америка с 
рецитали, камерни фор-
мирования като солист на 
симфоничните оркестри: 
Резиденцие оркестър - 
Хага, Амстердамски фил-
хармоничен оркестър, 
Норделайк симфоничен 
оркестър - Холандия, Ли-
ежка филхармония - Бел-
гия, Руски симфоничен 

оркестър - Москва, Синга-
пурска филхармония , Со-
фийска филхармония...

и на камерните оркес-
три: Ню симфониета - Ам-
стердам, Дойче щрайхер 

солистен - Берлин, Пер 
Музика и Чечилия Консорт 
- Холандия, Й.С.Бах - Ру-
сия и др.

Работила съвместно с 
диригентите: Томас Зан-

дерлинг, Кристиан 
Бадеа, Лев Маркиз, 
Шарл Де Волф, Алек-
сандър Мират, Давид 
Порчлайн, Верони-
ка Дударова, Чарлз 
Аншбахер, Лоран 
Хиш,Амори дю Кло-
зел както и с почти 
всички български ди-
ригенти.

Участвала е във 
фестивалите: Гранд 
пиано фестивал - Ам-
стердам, Сюли сюр 
Лоар и Вандом - Фран-
ция, Аркади мюзик 
фестивал - САЩ, Ох-
ридско лято - Македо-
ния, Летен музикален 
фестивал - Москва, 
Софийски музикални 
седмици, Варненско 
лято, Фестивал на 
камерната музика - 
Пловдив и др.

Осъществила е 
европейската пре-
миера на концерта 
“Америките” на ком-
позитора от САЩ 
Лало Шифрин със 
симфоничния оркес-
тър на БНР под дири-
гентството на автора 
- част от клавирния 

проект на Фондация 
“Стейнуей”, посветен на 
500-годишнината от откри-
ването на Америка.

Жени Захариева бе 
инициатор за възстановя-
ването на легендарното 
старинно пианофорте на 
Клара Шуман в Браниц-
шлос - Германия, както и 
първият пианист, изнесъл 
концерт и записал ком-
пактдиск на този инстру-
мент. За тази инициатива 
Жени Захариева бе на-
градена с орден от гер-
манското правителство. 
Германският запис беше 
откупен от американска-
та фирма Heritage Society 
поради високия рейтинг 
в класацията на компакт-
дисковете. Записът се 
разпространява в САЩ и 
Канада от 2000 година.

Пианистката изнася 
първия рецитал на специ-
алния син концертен роял 
на фирмата “Стейнуей” - 
модел  “Рапсодия”, създа-

ден по случай 100-годиш-
нината от рождението на 
композитора и пианиста 
Джордж Гершуин. 

Реализирала е ком-
пактдискове за EMS - 
Брюксел, AVM Classics - 
Лондон, Veton - Ротердам, 
Gema - Берлин, Heritage 
Society - САЩ, Балкантон 
- София 

 
През последните пет 

години е изнесла концерти 
в Япония, Франция, Ита-
лия, Гърция, Австрия, Гер-
мания, Русия и САЩ.

Изнасяла е майсторски 
класове по пиано в Мос-
ковската консерватория 
„П.И. Чайковски”, Париж-
ката национална консер-
ватория, Токио (Мусаши-
но академия), Йокохама 

(Феррис колеж),  Ню Йорк 
(Джулиард Скул, Манха-
тън скул мюзик), Лятна му-
зикална академия в Сан 
Даниеле – Италия, Атина, 
както и ежегодно от 2001 
г. в Лятна музикална ака-
демия “Русалка” на Черно 
море.

Ж. Захариева е въз-
питаничка на Москов-
ската консерватория      
„П .И.Чайковски“ , която 
завършва с отличие,а 
след това и аспирантура 
в класа на проф. Татя-
на Николаева. Лауреат 
е на три международни 
конкурса в Германия(„Р.
Ш у м а н “ , 1 9 6 6 ) , П а р и ж 
(„М. Лонг“,1968) и в Со-
фия (“IX световен млад.
фестивал”,1969).  

Отзиви на пресата:   
 “…Много красиво изпълнение, в което Заха-

риева ни поднесе богата звучност с вътрешни резо-
нанси, с нюансирано и пеещо туше, с прецизна арти-
кулация… Действие достойно за ръка на майстор!…” 
 

в. “ла републик”, франция. 

  “…Пианистка от световна класа!… С тънък 
усет за колорит и артикулация…”

сп. “Musical Heritage Revue” – СаЩ.
     
“Беше като едно отвличане. Беше и като звезден 

час в Гайзендорфер Мюзик Салон. Изпълнение върху 
клавишите като прокламация на човешката същност, 
изкуството като послание за величието на Земното. 
Само неколцина пианисти- солисти в днешно време 
демонстрират това толкова ясно както българката 
Жени Захариева” (Отвличане от “Steinway”-я, Жени 
Захариева гостува на Гайзендорфер Мюзик Салон)

  „Kultur – Elbe – Elster“, от клаус 
Тренде, германия.


