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Владимир Владимиров, кмет на община Кула: 

След забавянето през април 
и май, за два месеца успяхме 

да наваксаме в приходите

Ледена пързалка във Видин
Атракцията ще радва видинлии до февруари

Обръщение на д-р Цветан Ценков 
по повод навършването на една 
година от началото на мандата 

Епидемичната ситуация 
във Видин се влошава

Представители на институции и 
здравни специалисти призоваха за по-
стриктно спазване на мерките срещу 

разпространението на COVID-19

Невероятен успех за 
видински състезатели 
на световното по самбо

Ледена пързалка ще 
има във Видин. Монтажът 
й започна на 11 ноември в 
пространството пред фон-
тана на Стамбол капия. 
Пързалката е с естествен 
лед, а размерът й е 300 кв. 
м. Съгласно техническите 
изисквания, за да може 
да се замрази водата е 
необходимо минималната 
температура на околната 
среда да е под 15 градуса,  
съобщиха от Общината.

Съоръжението разпо-
лага със 120 чифта кънки 
за лед, които ще се дават 
под наем. То може да се 
използва както от деца, 
така и от възрастни. Атрак-
цията ще радва видинлии 

Невероятен успех 
за България постигнаха 
видинските самбисти от 

Спортен клуб „Бъдин” 
– самбо и джудо на све-

Епидемичната ситуа-
ция във Видин става все 
по-тежка. Случаите на 
заразени с коронавирус 
се увеличават, с което 
нараства и натискът вър-
ху здравната система и 
най-вече – върху област-
ната болница. В петък (13 
ноември) беше обявен и 
антирекорд – 74-ма ре-
гистрирани с COVID-13 
в рамките само на едно 
денонощие. По данни на 
Регионалната здравна ин-
спекция, към 10.00 ч. на 
13.11.2020 г. потвърдените 
случаи на коронавирус в 

област Видин бяха 700 –  
350 от заразените вече са 
излекувани, 36 лица, по-
ложителни за COVID-19, 
са починали, а активните 
случаи са 314.

Влошаващата се ситу-
ация с разпространението 
на COVID-19 бе обсъде-
на на пресконференция 
на 9 ноември. Участие в 
нея взеха областният уп-
равител на Видин Мом-
чил Станков, директорът 
на Регионалната здравна 
инспекция (РЗИ) д-р Вен-

Уважаеми 
съграждани,

Когато на днешната 
дата преди една година 
положих клетва като кмет 
на община Видин, ясно 
осъзнавах отговорността 
на този пост и огромни-
те надежди, възлагани 
ми от всички Вас. Едва 
ли обаче тогава някой е 
очаквал, че само някол-
ко месеца по-късно ще 
започне здравна, иконо-
мическа и социална кри-
за за цялото човечество. 
Съвсем естествено тази 
ситуация се отрази и на 
нашата община. Въпреки 
това заедно с екипа ми 
постигнахме успехи и те 
ми дават увереност, че 
съумявам да оправдая 
доверието, което вие, 
видинските граждани, 
ми гласувахте. Останах 
верен на поетия анга-
жимент, че ще работя с 
всички, от чиито усилия 
зависи Видин да стане 
един още по-прекрасен 
град – модернизиращ 
се, но и достолепен и 
съхраняващ уникалното 
си културно-историческо 
наследство.

Община Видин е фи-
нансово стабилна и се 
справя с предизвикател-
ствата, едно от които са 
неразплатените задъл-
жения от предходния 
мандат. Преодоляваме 
ги успешно благодарение 
на силния финансов от-
дел, който бе създаден с 
приетата нова структура 
на общинската админи-
страция. 

През изминалата 
година активно водих 

разговори с инвестито-
ри, проявяващи инте-
рес към нашата община, 
като им оказвахме пъл-
но съдействие. Уверен 
съм, че с изграждането 
на магистралния път и 
с изработването на нов 
общ устройствен план на 
град Видин и на община-
та – процес, който вече 
започнахме, все повече 
инвеститори ще оценят  
потенциала, който наши-
ят регион предлага. 

В трудната епидемич-
на обстановка Община 
Видин бе сред първите 
в страната, които обяви-
ха горещи телефони, на 
които възрастни самотно 
живеещи хора, както и 
лица с увреждания имаха 
възможност да заявят не-
обходимите им хранител-
ни продукти и лекарства, 
които служители на Об-
щината и доброволци за-
купуваха и доставяха до 
домовете на нуждаещи-
те се граждани. Над 240 
нуждаещи се в цялата 
община, които не ползват 
услугите на Домашния 
социален патронаж и Ди-
етично-социалната кух-
ня, получаваха обяд бла-
годарение на средства от 
набраните дарения, като 
предоставянето на помо-
щта стартира през месец 
март. Община Видин пре-
достави и банкова смет-
ка, по която граждани 
и фирми да превеждат 
финансови средства – 
дарения, помощи и други 
безвъзмездно получени 
суми, след сключен до-
говор за дарение. В ре-

„НИЕ“: Г-н Влади-
миров, в публикувания 

отчет за изпълне-
ние на бюджета на 
Община Кула към 30 
септември са от-
разени доста добри 
показатели. Как ус-
пяхте да постигне-
те това?

д-р владимир 
владимиров: Много 
общини отчитат заба-
вяне в събирането на 
местите приходи – да-
нъци, такси и други. 
При нас също имаше 
много голямо забавяне 
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цислав Владински, на-
чалникът на Отдел „Ох-
ранителна полиция“ при 
ОДМВР – Видин комисар 
Петър Петров, дирек-
торката на видинската 
болница д-р Ивета Най-
денова, началникът на 
Отделението по анесте-
зиология и интензивно 
лечение (ОАИЛ) д-р Вил-
хелм Елисеев и общо-
практивущият лекар д-р 
Наташа Иванова. 

Д-р Ивета Найденова 
информира, че съгласно 
заповедта на министъ-
ра на здравеопазването 
30% от леглата в МБАЛ 
„Света Петка“ са опреде-
лени за лечение на паци-
енти с коронавирус, или 
81 легла. 

положението е мно-
го сериозно, сподели 
д-р найденова. 

„Натовареността в 
болницата е голяма, по-
токът към Спешно от-
деление е много голям, 
което трябва да бъде 
прецизирано с общи уси-
лия. Имам предвид да 
се дадат допълнителни 
разяснения на хората от 
областта кога да прис-
тигат в болницата, кога 
да бъдат насочвани в 
болницата и към Спешно 
отделение, където пото-
кът, който се оформя, е 
невъзможно да бъде об-
служван“, подчерта д-р 
Найденова. Тя даде при-
мер с 8 ноември, когато 
един лекар, дежурен на 
смяна, е трябвало да об-
служи 70 пациенти. „Това 
не е по възможностите 
на никого, освен това та-
къв голям брой пациенти 
не може да бъде обслу-
жен качествено и могат 
да се допуснат различ-
ни пропуски“, отбеляза 
директорката на МБАЛ 
„Света Петка“. Тя апели-
ра хората, които смятат, 
че имат някакъв симп-
том, първо да се свържат 
по телефон с личните си 
лекари, за да се преци-
зира кои пациенти тряб-

ва да бъдат хос-
п и т а л и з и р а н и 
или обслужени 
в Спешно отде-
ление. „Тъй като 
броят на хоспи-
т а л и з и р а н и т е 
расте с минути, 
трябва да се 
прецезира кои 
са по-тежко бо-
лните пациенти 
и те да бъдат 
насочвани към 
болница“, под-
черта д-р Най-
денова. 

Тя увери 
обаче, че тежкоболни 
пациенти няма да бъдат 
връщани от видинската 
болница. Но отбеляза, 
че и в МБАЛ – Белоград-
чик би трябвало да има 
10 легла за пациенти с 
коронавирус и този ка-
пацитет също трябва да 
се използва, а не всички 
болни да се транспорти-
рат във Видин. „Съседни 
болници не приемат па-
циенти от нашата област 
тъй като са препълне-
ни, така че не можем да 
разчитаме на тях, както 
беше пролетта, така че 
трябва да се организи-
раме сами“, подчерта ди-
ректорката на видинска-
та болница.

подценяването на 
санитарните мерки е 
довело до сегашното 
изключително тревож-
но състояние 

на разпространение 
на COVID инфекцията, 
коментира д-р Вилхелм 
Елисеев. „Усилията на 
медиците стават все по-
големи и натискът върху 
болницата се увеличава с 
всеки ден. Няма да крия, 
че аз съм от тези, които 
апелират за така наре-
чените „твърди“ мерки за 
излизане от кризата, осо-
бено при това експонен-
циално нарастване на 
хоспитализираните. Убе-
ден съм, че съществува 
ресурс в доболничната 
помощ, както и в органи-
те на здравния контрол за 
ранно диагностициране 

и прилагане на допълни-
телни санитарно-каран-
тинни организационни и 
лечебни мерки“, заяви 
началникът на ОАИЛ. 
Той беше категоричен, 
че усилията трябва да 
доведат до максимал-
но улеснен и утвърден 
алгоритъм, гарантиращ 
достъпна и навременна 
помощ на заболелите и 
ранно локализиране и 
ограничаване на зараза-
та. „Мерките, огласени от 
министъра, за реоргани-
зиране на доболничната 
помощ, надявам се ще 
бъдат една предпостав-
ка за това“, допълни д-р 
Елисеев. 

Предупреди обаче, че 
здравната криза ще 

продължи да се раз-
раства. 

„Лечебните заведе-
ния в областта повече 
от всякога се нуждаят 
от подкрепата на всич-
ки граждани – ресурсът 
ни е лимитиран и сами 
няма да можем да овла-
деем епидемията, ако не 
се спазват указанията 
на Здравното министер-
ство и на Националния 
оперативен щаб. Тряб-
ва да направим всичко 
възможно, за да запазим 
разум. Ако не се спазват 
мерките, това застраша-
ва цялата ни общност 
– както икономически и 
демографски, така и в 
социален аспект“, заяви 
д-р Елисеев. 

Той посочи, че при ви-
русните заболявания ле-

чението е симптоматич-
но, каквото се прилага и 
сега при пациентите с ко-
ронавирус. „Клиничната 
картина при болните про-
тича по различен начин – 
при някои безсимптомно, 
при някои много тежко, с 
различна динамика, в ня-
кои случаи дори за часо-
ве завършващи фатално 
случаи. В крайните фази 
на заболяването се зася-
гат абсолютно всички ор-
гани и системи, поради 
недостатъчния транспорт 
на кислород до тъканите, 
предизвикващ различен 
вид органна недостатъч-
ност, които трудно могат 
да бъдат компенсира-
ни дори и с така попу-
лярните методи на из-
куствената белодробна 
вентилация“, посочи д-р 
Елисеев. И още веднъж 
апелира към гражданите 
да спазват мерките, за 
да се постигне огранича-
ване на разпространени-
ето на вируса.

Общопрактикуващият 
лекар д-р Наташа Ивано-
ва също призова 

хората да не изли-
зат от домовете си, ако 
това не е абсолютно 
наложително. 

„Спазвайте противо-
епидемичните мерки. Не 
ходете на места, където 
има много хора; спазвай-
те „зелените коридори“ 
за пенсионерите. Не хо-
дете при личните си ле-
кари, когато няма осно-
вателна причина за това, 
обаждайте се, поддър-

Учениците 8-12 клас в област Видин 
продължават да се обучават дистанционно
Пазарът пред стадион „Георги Бенковски“ във Видин ще работи от понеделник до петък

Епидемичната ситуация във Видин се влошава

жайте връзка с тях, кога-
то имате първи симпто-
ми, отивайте за преглед 
през няколко дни, когато 
се наложи, за да се пре-
цизира вашето състоя-
ние. Може да се наложи 
лабораторно изследва-
не, може да се наложи 
рентгенография на бял 
дроб, може да се наложи 
PCR тест или антигенен 
тест, но нека вашите лич-
ни лекари преценят това 
– не ходете там, където 
има струпване на много 
хора. И още веднъж – 
спазвайте стриктно про-
тивоепидемичните мер-
ки“, апелира лекарката. 

„Действията на поли-
цейските служители от 
Областна дирекция на 
МВР – Видин, респек-
тивно на трите район-
ни управления – Видин, 
Белоградчик и Кула, ще 
продължат да се изразя-
ват в пълно оказване на 
съдействие на здравни-
те органи, най-вече на 
РЗИ – Видин,“ заяви на 
свой ред комисар Петър 
Петров. Той обясни, че 
това включва контрол по 
спазване на наложени-
те ограничителни мерки 
за работното време на 
обектите за обществено 
хранене – до момента 
собствениците и упра-
вителите на тези обекти 
спазват наложените мер-
ки, за което той им бла-
годари. Комисар Петров 
допълни, че друг 

приоритет на орга-
ните на реда е контро-
лът върху спазването 
на наложени мерки за 
карантина. 

„Напомням, че неспаз-
ването на наложена от 
здравен орган карантина 
е престъпление, съглас-
но Наказателния кодекс 
на Република България. 

Към момента, за 
разлика от т.нар. 
първа вълна, 
гражданите мога 
да кажа, че са 
доста по-дисцип-
линирани при 
спазването на 
тези мерки“, от-
беляза начални-
кът на „Охрани-
телна полиция“. 
Но предупреди, 
че полицейски-
те служители 
при извършване 
на проверка на 
всяко едно лице 

имат опция да извършат 
справка дали към мо-
мента не е с наложена 
карантина, което и еже-
дневно правят полицаи-
те, осъществяващи про-
верки на пътя. 

Областният управител 
Момчил Станков обяви, 
че съботният пазар във 
Видин ще бъде затворен. 
„Не може да има пълен 
локдаун – икономиката 
трябва да продължи да 
работи. Училищата не 
бива да ги затваряме – 
досега нямаме на тери-
торията на област Видин 
причина да ги затворим“, 
заяви той. 

Полицейските служи-
тели не са пъдари и не-
щата опират до въпроса 
за самосъзнанието на 
всеки отделен човек, ко-
ментира Момчил Стан-
ков. „Тук е моментът от-
ново да апелирам: хора, 
ако вие не си пазите 
здравето, няма кой да ви 
опази. В болницата ни 
няма достатъчно места 
– не бива да се стига до 
препълване на болнични-
те заведения, целта е да 
се ограничи разпростра-
нението на този вирус, 
а не когато се заразим, 
да мислим какво правим 
оттук нататък“, подчер-
та Момчил Станков. Той 
също призова всеки, про-
явил макар и най-малка 
симптоматика, незабав-
но да се свърже с лич-
ния си лекар. „Никой не 
е защитен от това да се 
зарази с COVID-19, но 
всеки  един от нас може 
да минимализира риска 
– спазването на дистан-
ция, носенето на маски, 
миенето на ръце… не е 
толкова сложно“, споде-
ли Момчил Станков. 

На 10 ноември под 
председателството на об-
ластния управител Мом-
чил Станков, се проведе 
заседание на Областния 
временен кризисен щаб за 
оценка на риска в област 
Видин. 

След извършен анализ 
и оценка на риска, пред-
вид усложнената епиде-
мична обстановка, увели-
чения брой на заразените 
с COVID-19 на територия-
та на област Видин в по-

следните дни и отчитане 
на негативна тенденция 
по отношение на разпрос-
транението на болестта 
на областно ниво, бе взе-
то решение за времето до 
27 ноември 2020 г. вклю-
чително, учениците от 8 
до 12 клас в училищата 
на територията на област 
Видин да продължат обу-
чението си дистанционно. 
Учениците от 1-7 клас в 
училищата на територи-
ята на област Видин про-

дължават обучението си 
присъствено. 

Децата, записани на 
задължително предучи-
лищно образование в це-
лодневна, полудневна и 
почасова организация в 
детска градина/училище 
на територията на общи-
на Видин, да отсъстват по 
желание на родителя за 
период, в който община 
Видин попада в червената 
или оранжева епидемична 
зона, като родителят след-

ва писмено да уведоми 
директора на съответната 
образователна институ-
ция. 

Взето бе решение и за 
въвеждане на ограничено 
работно време до 29 но-
ември, включително, за 
общински пазар пред ста-
дион „Георги Бенковски“ в 
гр. Видин, като същият да 
работи в дните от поне-
делник до петък, включи-
телно. 
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Изправя се целият потенциал на здравната система срещу COVID-19
Осигурени са още 81 млн. лв. за допълнителни мерки

Министър-председателят: Не искам да има недостиг на линейка, лекарство, легло!

Модернизацията на жп линията Крайова-Калафат ще трае 3 години 
108-километровия участък ще струва над три милиарда леи

„Изправяме целия по-
тенциал на здравната 
система срещу корона-
вируса. Днес осигурихме 
още 81 милиона лева за 
изпълнението на допъл-
нителни мерки в борбата 
срещу COVID-19, вече 
има единен медицински 
протокол на действие, 
включихме и личните ле-
кари, но най-важното е 
хората да продължат да 
се пазят!“.

Това заяви министър-
председателят Бойко Бо-
рисов по време на извън-
редното правителствено 
онлайн заседание на 9 
ноември, на което бе от-
пуснато финансиране до 
65 000 000 лв., с което се 
дава възможност на ле-
чебните заведения за бол-
нична помощ да осигурят 
лечение на пациентите с 
коронавирус в условия на 
повишена заболеваемост, 

както и за своевременна 
диагностика на населени-
ето със симптоми за коро-
навирусна инфекция на 
територията на страната.

Останалите средства 
до 81 милиона лева по 
обявените на 8 ноември 
допълнителни мерки от 
министъра на здравеопаз-
ването Костадин Ангелов 
ще бъдат осигурени от 
резерва на Национална-
та здравноосигурителна 
каса. До 6 милиона лева 
са определени за създа-
ването на COVID-зоните 
в Диагностично-консул-
тативните центрове и 10 
милиона лева - за финан-
сирането на общопракти-
куващите лекари на тях-
ната дейност в условията 
на извънредната епиде-
мична обстановка за ме-
сеците ноември и декем-
ври на 2020 г. 

„Пари има, осигурени 
са! Искам пълен преглед 
на медицинската помощ, 
която ще се осигурява на 
българските пациенти. Ра-

ботете с пълна мощност“, 
разпореди премиерът 
Борисов на министрите. 
Министър-председателят 
Борисов изиска още от 
здравния министър да се 
осигури възможност за 
даряване на кръвна плаз-
ма не само в София, а и 
в страната, от пациенти, 
преболедували COVID-
19, защото това е начин 
да се помогне на новоза-
болели. 

Разчетите показват, че 
през бюджета на НЗОК 
за сметка на средства от 
оперативния резерв ще 
се осигури, считано 

от 1 ноември всеки 
общопрактикуващ лекар 
да получава по 1000 лв. 

за проследяване на 
граждани, при които е ус-
тановен COVID-19. Целта 
е по този начин общо-
практикуващите лекари 
да бъдат мотивирани за 
проследяване, назнача-
ване на терапия и пос-
ледващ контрол на здра-
вословното състояние на 

гражданите. 
Общопрактикуващите 

лекари ще отразяват със-
тоянието на пациентите 
в COVID системата еже-
дневно и ще съветват па-
циентите при посещение 
или по телефона какви 
действия да се предпри-
емат за тяхното лечение. 
Направленията за из-
следване ще се назнача-
ват електронно. Общо-
практикуващите лекари 
ще могат да назначават 
бързи антигенни тестове 
за своевременна диагно-
стика на пациентите при 
наличие на определени 
симптоми, които ще са 
предмет на обсъждане в 
хода на преговорите за 
подписване на анекс към 
Националния рамков до-
говор. 

Друга мярка, която ще 
бъде въведена, е обосо-
бяване на COVID-зони 
както в някои от столич-
ните ДКЦ-та, така и в та-
кива в по-големите гра-
дове на страната. Очаква 

се разкриването на около 
10 ДКЦ центъра на тери-
торията на София и око-
ло 40 на територията на 
страната да се включат в 
този процес.  

Определените еки-
пи, които ще работят в 
COVID-зоните, а това са 
екип от лекар, медицинска 
сестра, двама лаборанти 
за образно и диагностич-
но изследване, санитар, 
техническо лице, ще по-
лучават допълнителни 
1000 лв. над трудовите си 
възнаграждения. Отделно 
от това за всеки пациент 
екипът ще получава и по 
10 лв. за преглед и диаг-
ностика. Граждани, при 
които се установи, че е 
необходимо болнично 
лечение, ще бъдат транс-
портирани от ЦСМП до 
съответното лечебно за-
ведение. Пациентите, при 
които е необходимо до-
машно лечение, ще бъдат 
проследявани от  ОПЛ, 
както и до сега.

„Не искам да има не-
достиг на линейка, ле-
карство, легло! Успокойте 
хората, в такива моменти 
има нужда. А през това 
време икономиката и фи-
нансите да действат, за 
да покриваме разходите и 
да се измъкнем от панде-
мията. Най-лесното е да 
излезеш с една заповед - 
локдаун. Но защо трябва 
да е със заповеди, защо 
трябва да е с извънредно 
положение или насила? 
Трябва да пазиш себе си 
- това правят по света!“.

Това заяви министър-
председателят Бойко Бо-
рисов по време на редов-
ното онлайн заседание на 
Министерския съвет на 
11 ноември. В дискусията 
по темата за справянето 
с коронавируса освен ми-
нистърът на здравеопаз-
ването Костадин Ангелов 
участваха също главният 
държавен здравен ин-
спектор доц. Ангел Кун-
чев, директорът на „Пи-
рогов“ проф. Асен Балтов 
и  началникът на COVID-
отделението в столичната 

Инфекциозна 
болница доц. 
Атанас Мангъ-
ров. 

Премиерът 
Борисов под-
черта, че тряб-
ва да се разчи-
та на личната 
отговорност на 
всеки един при 
спазването на 
противоепиде-
мичните мер-
ки и е убеден, 
че българите 
ще го сторят. 
„Пази себе си, 
а като дойдеш 
при другите 
хора, ще си 
сложиш маска. 
Да даваш при-
мер - това е важно“, из-
тъкна министър-предсе-
дателят Бойко Борисов. 

Премиерът отбеляза 
още, че държави, които 
още в средата на октом-
ври затвориха всичко, 
към момента по отно-
шение на епидемичната 
ситуация са по-зле от 
България. В този кон-

текст главният държавен 
здравен инспектор доц. 
Ангел Кунчев заяви, че 
14-дневната заболева-
емост от COVID-19 към 
11 ноември в България е 
518 на 100 000, което ни 
нарежда на 16-о място в 
ЕС, докато в страни като 
Чехия този показател е 
1200 на всеки сто хиляди 
от населението, Люксем-

бург е с 1300 на сто хи-
ляди, Словения - с 960 на 
сто хиляди, Белгия - с 950 
на сто хиляди, Франция - 
908 на сто хиляди. 

Здравният минис-
тър Ангелов докладва 
на премиера Борисов за 
активната реорганиза-
ция в здравната систе-
мата с цел оказване на 
необходимата помощ на 

всеки един 
нуждаещ се 
пациент. „От 
лятото досе-
га следваме 
стриктен план 
според забо-
леваемостта. 
Сега сме на 
втората стъп-
ка - при за-
болеваемост 
над 300 на 
100 000 души 
от населени-
ето“, отчете 
м и н и с т ъ р 
Ангелов. Той 
посочи, че 
цели лечебни 
заведения се 
превръщат в 
COVID-бол -

ници.
В хода на онлайн за-

седанието премиерът Бо-
рисов постави специален 
акцент върху създаване-
то на такава координация 
в лечебните заведения, 
че за всеки пациент с 
COVID-19, нуждаещ се от 
болнично лечение, то да 
бъде осигурено. 

В рамките на дебата 
доц. Атанас Мангъров 
изрази мнение по от-
ношение на мерките за 
карантинирането на по-
ложително доказаните 
българи с коронавирус и 
техните контактни лица. 
Бе затвърдена позици-
ята, че за да са правил-
ни решенията и в името 
на здравето и живота на 
гражданите, те трябва 
да стъпват на науката и 
резултатите от изслед-
ванията, както изтъкна 
министърът на здравео-
пазването Костадин Ан-
гелов. 

Премиерът Борисов 
нареди при необходимост 
правителствените хели-
коптери да се използват 
за транспортирането на 
тежкоболни пациенти с 
цел възможно най-бър-
зо достигане до лечебни 
заведения, в които могат 
да бъдат спасени. „Да се 
действа като един. Всеки 
да бъде обгрижен“, под-
черта премиерът Бори-
сов.

Модернизацията на 
жп линията Крайова-Ка-
лафат ще трае най-мал-
ко три години и ще стру-
ва над три милиарда 
леи, съобщава инфор-
мационният сайт „Зиа-
ре“, като се позовава на 
публикуваните от Минис-
терството на транспорта 
технико-икономически 
параметри за рехабили-

тацията на 108-километ-
ровия участък.

В момента по жп ли-
нията Крайова-Калафат, 
която е част от транс-
портния коридор към 
Средиземно море, вла-
ковете вземат разстоя-
нието от 108 км за 200 
минути. По моста Ка-
лафат-Видин се движи 
само един пътнически 

влак на ден в посока и 
много малко товарни 
влакове.

Когато модернизаци-
ята на жп линията бъде 
завършена, максимална-
та скорост на влаковете 
ще бъде 160 км/ч, дока-
то сега в малки участъци 
максималната скорост е 
80 км/ч.

Финансирането се 

осъществява от външни 
безвъзмездни средства, 
от държавния бюджет 
чрез бюджета на Ми-
нистерството на транс-
порта, инфраструктура-
та и комуникациите, от 
собствени приходи на 
Национална компания 
„Железопътни пътища“ 
АД, както и от други из-
точници.
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в периода април-май ме-
сец, но след като се разхла-
биха мерките във връзка с 
епидемичната обстановка 
успяхме за два месеца да 
наваксаме изоставането 
в приходната част и тук е 
моментът да благодаря на 
жителите на общината за 
проявеното съзнание. 

Имаме много голямо 
преизпълнение на прихо-
дите от наем на земедел-
ска земя - общинска соб-
ственост, тъй като когато 
се планираше бюджетът 
не бяха предвидени двата 
търга за отдаване под наем 
на земеделски земи, които 
проведохме. Това означа-
ва, че догодина ще разпо-
лагаме с повече средства. 

Не успяхме да обявим 
обществена поръчка за 
закупуване на багер – това 
беше предвидено в бюдже-
та, но се оказа, че опреде-
лените за целта средства 
не стигат. Затова на 9 ноем-
ври се проведе извънредно 
заседание на Общинския 
съвет, където беше гласу-
вано парите – в размер на 
около 35 000 лв. – да бъдат 
използвани за закупуване 
на техника за снегопочист-
ване. Това трябва да стане 
преди края на годината. 
Планираме да закупим 
камион втора употреба с 
дъска за снегопочистване 
и устройство за разхвър-
ляне на пясък или луга, 
малък моторен снегорин за 
почистване на тротоарите, 
както и една телескопична 
резачка за клони.

Като цяло, мисля, че 
отново ще завършим годи-

ната с изпълнение на бю-
джета – както в приходната, 
така и в разходната част.

„НИЕ“: Говорейки за 
купуване на техника за 
снегопочистване, пред-
полагам, че и в Община 
Кула се е провело заседа-
ние на Общинския щаб, 
на което е била обсъде-
на готовността за зи-
мата?

владимир владими-
ров: Проведохме такова 
заседание. Не мога да 
кажа, че към момента сме 
на 100% готови, но активно 
се работи. В снегопочист-
ването ще се включат две 
общински машини, но те са 
недостатъчни за поддър-
жане на цялата общинска 
пътна мрежа и на улиците 
в населените места. Затова 
на 9 ноември обявихме, че 
набираме оферти за сне-
гопочистване – надявам 
се до края на ноември да 
имаме сключени договори. 
Пясък е закупен и вече се 
разпределя по критичните 
участъци – места с по-голе-
ми наклони, баири, където 
зимата се образува обледя-
ване и т.н. Водим разговори 
за закупуване на магнезиев 
хлорид – препарат против 
обледяване и заснежава-
не.

„НИЕ“: Тази година с 
капиталови средства 
беше направен ремонт 
на покрива на СУ „Васил 
Левски“ в град Кула. Има 
ли нужда учебното заве-
дение от други ремонти 
и ще се предвиди ли не-
обходимото финансира-
не в бюджета на Общи-
ната за 2021 г.?

владимир владими-

ров: В сградата на учили-
щето вече са изпълнени 
почти всички мерки за енер-
гийна ефективност. Но е 
нужно, и най-вероятно това 
ще бъде направено догоди-
на, да се подмени настил-
ката пред училището, както 
и да се обнови настилката 
на откритата спортна пло-
щадка. Трябва също така 
да се възстанови оградата, 
която на доста места е пад-
нала, както и да се ремон-
тира осветлението. 

Догодина имам също 
така желанието да бъде 
подменен и плочникът в 
двора на детската гради-
на. Там има едно старо 
дърво – орех, чиито корени 
са повдигнали плочите и е 
необходим ремонт. Освен 
това искам съоръженията 
за игра, които са пред дет-
ската градина, да бъдат 
подменени с нови, отгова-
рящи на съвременните из-
исквания. 

„НИЕ“: Тъй като те-
мата са децата не мога 
да не насоча разговора 
към нещо, което всички 
деца в Кула със сигур-
ност чакат с нетърпе-
ние – изграждането на 
новата спортна зала. На 
какъв етап е работата?

владимир влади-

миров: Предполагам, че 
децата очакват залата с 
нетърпение – всички я оч-
акваме, аз като кмет също 
искам да видя тази идея 
реализирана. Но 2020 го-
дина се оказа доста слож-
на, особено след 13 март, 
когато се обяви извънред-
ното положение във връзка 
с епидемията от COVID-19. 
Съгласно сключения дого-
вор, трябваше до средата 
на април да има израбо-
тен детайлен технически 
проект за спортната зала. 
Но заради забавената по 
време на извънредното по-
ложение работа на всички 
държавни служби проектът 
беше представен по-късно. 
Архитектът на Общината гo 
прегледа, при което имаше 
забележки и в момента про-
ектът е върнат на проектан-
та за коригиране на пропу-
ските. Амбициите ми бяха 
до Нова година спортната 
зала да бъде изградена, но 
при тази ситуация се надя-
вам, че дотогава ще бъде 
обявена обществената по-
ръчка за избор на изпълни-
тел. Но така или иначе този 
проект е необратим - в град 
Кула ще бъде построена 
нова спортна зала и, живот 
и здраве, това ще стане 
през 2021 година.

„НИЕ“: По какви други 
проекти работи Община 
Кула в момента?

владимир владими-
ров: Започна изпълнението 
на два проекта с европей-
ски средства. Това е рекул-
тивацията на нефункциони-
ращото сметище, което се 
финансира от Оперативна 
програма „Околна среда“ и 
рехабилитация на улици в 
град Кула с обща дължина 
около 1 км, финансирането 
е от Програмата за разви-
тие на селските райони. 

На старото сметище се 
работи, извършва се вече 
техническата рекултива-
ция. Стартира и подготов-
ката на улиците, предви-
дени за асфалтиране – ако 
времето позволи, ще се по-
ложи първият слой асфалт, 
ако не, ще се преустанови 
работа и напролет догоди-
на ще бъде възобновена. И 
за този проект разчетите ни 
бяха други – предвиждахме 
още май месец да имаме 
сключен договор с изпъл-
нител, а по това време вече 
да е приключило както ас-
фалтирането на улиците, 
така и направата на приле-
жащите тротоари. Но отно-
во заради форсмажорните 
обстоятелства нещата се 
забавиха. 

„НИЕ“: На финала 
няма как да не Ви попи-
там за противоепиде-
мичните мерки, които 
са въведени в сградата 
на общинската админи-
страция, както и в Дома 
за стари хора.

владимир владими-
ров: В Дома за стари хора, 
както и в защитените жи-
лища се спазват всички 

предписани мерки от Ми-
нистерство на здравеопаз-
ването и от Министерство 
на труда и социалната по-
литика. Ограничен е достъ-
път; ограничен е приемът 
– само в крайни случаи; не 
се допускат свиждания, ос-
вен в извънредни случаи с 
изричното разрешение на 
директорите на тези соци-
ални заведения. 

По отношение на ад-
министрацията, след като 
летните месеци беше по-
свободен режимът, сега от-
ново е ограничен достъпът 
на външни лица. За получа-
ване на услуги гражданите 
могат да посещават Ин-
формационния център, ако 
се налага да се направят 
консултации със служител 
на Общината, този служи-
тел слиза във фоайето. В 
общинската администра-
ция строго се спазва прави-
лото за дистанция и носене 
на маски, прави се редовна 
дезинфекция. Пролетта 
имаше служители, които 
работеха дистанционно, но 
засега все още не мисля, 
че е необходимо да се въ-
вежда отново подобна ор-
ганизация. 

Надявам се успешно 
да преминем през предиз-
викателството коронави-
рус. Когато мечката играе в 
двора на комшиите, въпрос 
на време е да дойде и в на-
шия двор, но целта е да не 
се допусне стихийно раз-
пространение на заразата. 
Затова призовавам всички 
жители на община Кула да 
спазват мерките – нека да 
се пазим един друг!

зултат на това в условията 
на извънредна епидемична 
ситуация бяха подкрепени 
стотици видински граждани 
в уязвимо положение.

През годината приоритет 
беше благоустрояването на 
град Видин и на останалите 
населени места в община-
та. Всички дейности, свър-
зани с озеленяването вече 
се извършват от общински 
работници. Закупихме тех-
ника и така ефективността 
е значително по-висока. И 
всички граждани виждат ре-
зултатите – косим редовно 
зелените площи и видин-
ските паркове никога не са 
били така добре поддържа-
ни; почистихме Видин от та-
бела до табела; изрязваме 
клони и оформяме корони-
те на дървета; постоянно 
събираме падналите листа, 
които заедно с останалите 
растителни отпадъци ка-
раме до компостиращата 
инсталация в Регионалното 
депо. В момента подгот-
вяме създаването на ново 
общинско предприятие по 
чистота, озеленяване и бла-
гоустройство. Вървят про-

цедури за закупуване на до-
пълнителна техника, с което 
качеството  на работата ще 
се повиши още повече, като 
същевременно разходите 
са значително по-малки в 
сравнение с изплащаните 
суми към фирмата, с която 
в предишните мандати са 
сключвани договори.

За доброто опазване и 
ефикасното управление на 
природното и културно-ис-
торическото наследство на 
Видин също са необходими 
реформи, включително по 
отношение на дейността на 
общинските културни инсти-
тути. Направихме първата 
стъпка с отделянето на Об-
щинския драматичен театър 
като самостоятелно юриди-
ческо лице – второстепенен 
разпоредител с бюджетни 
средства. Предстои създа-
ване на общински културен 
институт, който да обедини 
Градския духов оркестър, 
Ансамбъл „Дунав“ и читали-
щата. Подготвяме още едно 
предприятие - за социални 
дейности. Планираме дет-
ската ясла също да стане 
второстепенен разпореди-
тел с бюджетни средства. 
Идеята е да се даде повече 
оперативна самостоятел-

ност на ръководителите на 
тези структури, което е ва-
жно и за кандидатстването 
по проекти.

Въпреки сложната ситу-
ация, тази година успяхме 
да проведем първото из-
дание на Международния 
фолклорен фестивал „Си-
ния Дунав“, както и на Мла-
дежкия фестивал Summer 
Vibes. Организирахме го-
лям спортен празник за ви-
динските деца. Смятам, че 
Общината трябва да пома-
га на спортните клубове, но 
приоритет трябва да е раз-
витието на масовия спорт, 
защото спортът е здраве. 
Затова е успех, че във Ви-
дин има две модерни спорт-

ни зали – в СУ „Цар Симеон 
Велики“ и ППМГ „Екзарх 
Антим I” и предстои изграж-
дането на спортни салони в 
още четири училища. Об-
щината кандидатства пред 
Министерството на младе-
жта и спорта за получаване 
на финансиране за ремонт 
на закритата лекоатлетиче-
ска писта – проектът беше 
одобрен, като очакваме 
осигуряването на средства.

Започнах да провеждам 
изнесени приемни в населе-
ните места на общината, в 
които участват и представи-
тели на общинската адми-
нистрация и на Общинския 
съвет. Тези срещи са важни 
за мен, защото ми дават 

възможност да чуя пробле-
мите на моите съграждани, 
за да търсим заедно с ко-
легите от администрацията 
правилните решения. Рад-
вам се, че тази инициатива 
се приема добре, а хората 
участват активно. Това е 
начинът да се преодолее 
„пропастта“, която се е об-
разувала между Община 
Видин и гражданите.

Успешно приключихме 
проектите за модернизи-
ране на образователната 
инфраструктура във Видин 
и за реставрация на ви-
динския театър. Предстои 
да започне изпълнението 
на редица важни проекти – 
санирането на 13 жилищни 
блока, ремонтът на сгра-
дата на общинската адми-
нистрация, изпълнението 
на третия етап на проекта 
за ремонт на пешеходната 
зона във Видин в участъ-
ка от Младежкия дом до 
Спортна зала „Фестивална“, 
изграждането на социални 
жилища, реставрацията на 
Синагогата и адаптацията 
й в Културен център „Жул 
Паскин“ и др.

Така че през следващите 
месеци и години ни очаква 
много работа. Вярвам оба-

че, че високите цели, които 
с моя екип си поставяме, 
са постижими. И искрено 
се надявам, че сегашните 
резултати ще накарат по-
вече видинчани също като 
мен да повярват, че Видин 
наистина може да стане 
„перлата на Дунав“ – мо-
дерна европейска община, 
предлагаща благоприятни 
условия за живот и разви-
тие. Нужен ни е само малко 
повече позитивизъм, за да 
осъзнаем колко прекрасен 
е Видин и това да ни моти-
вира всички да обединим 
усилия в името на неговия 
просперитет!

Пожелавам на всички 
жители на община Видин 
да бъдат здрави, да спазват 
стриктно противоепидемич-
ните мерки, да проявяват 
грижа и отговорност за себе 
си, за своите близки и за ця-
лото общество.

След приключване на 
карантината, под която бях 
поставен и връщането ми 
на работа, една от първите 
задачи ще бъде да предста-
вя своя отчет пред общест-
веността за първата година 
от управлението ми като 
кмет на община Видин.

11.11.2020

Владимир Владимиров, кмет на община Кула: 

След забавянето през април и май, за два месеца успяхме да наваксаме в приходите

Обръщение на д-р Цветан Ценков по повод навършването на една година от началото на мандата 
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през целия сезон – до 
края на месец февруари 
следващата година. 

От Общината посо-
чиха, че за избора на 
място, където да бъде 
разположена пързалка-
та, има конструктивно 
становище на външен 
експерт, че съоръжени-
ето е съобразено с из-
искванията на Закона 
за устройство на тери-
торията за временни и 
преместваеми обекти и 
че ледената пързалка 
и всички системи отго-
варят на  европейските 

изисквания за безопас-
ност и са в съответствие 
с екологичните норми

Община Видин е 
сключила договор за 
наем на пързалката с 
фирма „АСТ Сервиз“ 
ЕООД, която е изгради-
ла над 30 подобни обек-
та в страната и е пред-
ставител на AST Eis-und 
Solartechnik GmbH – 
Austria – най-големия 
производител в Европа 
на ледени пързалки. На-
емът за ползване на съ-
оръжението е в размер 
на 38 000 лв., а финан-
сирането е със средства 
от бюджета на Община 
Видин и от дарение.

товното първенство за 
юноши и девойки до 18 
години. Четирима възпи-

таници на видинския клуб 
си завоюваха право на 
участие на спортния фо-
рум – Ива Иванова, Гер-
гана Ангелова, Надежда 
Любенова и Цветомир 
Иванов. Равносметка-
та от изиграните от тях 
двубои е повече 
от впечатляваща 
– три спечелени 
медала.

Общо 34 бъл-
гарски състеза-
тели взеха учас-
тие в световните 
първенства по 
самбо за мъже 
и жени и юноши 
и девойки до 18 
години, които се 
проведоха от 5-и 
до 8-и ноември в 
Нови Сад (Сър-
бия), като заради 
епидемичната си-
туация двубоите 
бяха без публика. 

На 7 ноември дойдоха 
първите призови места 
за видински състезатели. 
Надежда Любенова стана 
световна вицешампионка 

в категория до 75 кг., като 
на финала българската 
състезателка загуби от 
рускинята Елена Алено-
ва. Гергана Ангелова в 
категория до 56 кг спе-
чели бронзов медал. На 

следващия ден отново 
състезателкателка на СК 
„Бъдин” – самбо и джудо 
завоюва медал за Бълга-
рия. Видинлийката Ива 

Иванова в категория до 
52 кг се окичи с бронза. 
Габриела Кирилова, коя-
то е треньорка на моми-
четата, бе в Сърбия, за 
да подкрепи своите въз-
питаници. Веднага след 

закриването на първен-
ството част от национал-
ния отбор на България 
посети Посолството на 
страната ни в Белград. 

Групата от Бълга-
рия бе водена от Георги 
Юсев, който е предсе-
дател на родната феде-
рация по самбо. На све-
товните първенства по 
самбо в Нови Сад бъл-

гарските състезате-
ли се пребориха за 
общо 11 медала – 1 
златен, 2 сребърни 
и 8 бронзови. Един-
ственият златен ме-
дал завоюва Мария 
Оряшкова, която 
спечели рекордна-
та шеста световна 
титла за България 
в категорията до 80 
кг. Мария е и деве-
ткратен шампион 
на Европа.

Честито на всич-
ки медалисти! С по-
желания за още по-
големи успехи!

мариЯна 
герасимова

Ледена пързалка 
във Видин

Невероятен успех за видински 
състезатели на световното по самбо

Инна от “Бдин” - Видин 
отново се окичи със златото

Предстои й Европейско първенство по бокс

Преди дни в Русе ви-
динската състезателка 
на спортен клуб по бокс 
“Бдин” Инна Цветкова 
се представи отлично на 

Държавно лично първен-
ство по бокс за девойки 
и спечели златен медал. 
На Инна й предстои да 
участва в Европейско 
първенство за момичета, 
което ще се проведе от 
24 ноември до 2 декем-
ври в София. Видинската 
състезателка е нацио-
нална шампионка за де-
войки в категория до 57 
килограма. Пожелаваме 
й успех!

Най-красиво писмо 
до Дядо Коледа

Продължава конкурсът на 
„Български пощи“ ЕАД 

Всяка година, поддър-
жайки връзка с екипа на 
щедрия белобрад дядо, 
„Български пощи” ЕАД ор-
ганизира конкурс за най-
красиво писмо до Дядо 
Коледа. Хиляди деца от-
правят своите съкровени 
желания, думи на благо-
дарност и вълнуващи пос-
лания към любимия ста-
рец.

В конкурса могат да 
участват всички детски 
писма, стихове, рисунки и 
други, ако върху пощенска-

та пратка има правилно из-
писан адрес на подател и 
марка от 0.65 лева. На мяс-
тото на получателя трябва 
да пише „За Дядо Коледа“.

На всички участници 
в конкурса Дядо Коледа 
изпраща красиви лични 
писма, а най-добрите дет-
ски творби получават и на-
гради от „Български пощи” 
ЕАД. 

Краен срок за изпраща-
не на писмата до Дядо Ко-
леда - 12 декември 2020 г.

Гергана Ангелова в категория 
до 56 кг спечели бронзов медал

Надежда Любенова стана 
световна вицешампионка в ка-
тегория до 75 кг

Ива Иванова в категория до 
52 кг се окичи с бронза

Непосредствено след края на първенството представи-
тели на националния ни отбор по самбо и треньорката на 
видинските момичета Габриела Кирилова посетиха резиден-
цията на българския посланик в Белград Радко Влайков
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Събират падналите листа 
във Видин с моторни метли

Приемни за европейските възможности за финансиране 
ще проведе ОИЦ - Видин във всички общини на областта

Държавата предостави крепостта 
“Калето” на Община Монтана

Кметството в село Стубел вече е достъпно за хора с увреждания 

Нов храм в Долна Рикса
Хората от селото влязоха на Архангеловден в Божия дом

Приемни за възмож-
ностите за финансиране 
от Европейските фондо-
ве ще проведе във всич-
ки единадесет общини на 
областта екипът на Об-
ластен информационен 
център - Видин (ОИЦ). 
Потенциалните бенефи-
циенти ще могат да за-
дадат на място своите 
въпроси за актуалните 
и предстоящи възмож-
ности за финансиране от 
Оперативните програми, 
Програмата за разви-
тие на селските райони, 
трансграничните инстру-
менти, както и за други 
източници за подкрепа от 
ЕС. 

Всички събития ще се 
проведат при пълно спаз-
ване на противоепиди-
мичните мерки:

Чупрене – 23 ноем-
ври 2020 г., понеделник, 
от 10,30 ч., във фоайе-
то пред Информационен 
център на общината;

Ружинци – 23 ноем-
ври 2020 г., понеделник, 
от 13,00 ч., във фоайе-
то пред Информационен 
център на общината;

Димово – 24 ноември 
2020 г., вторник, от 10,30 
ч., в Информационен 
център на общината;

Белоградчик – 24 но-
ември 2020 г., вторник, 
от 13,00 ч., във фоайе-

то пред Информационен 
център на общината;

Бойница – 25 ноември 
2020 г., сряда, от 10,30 ч., 
на открито, пред входа на 
общината;

Кула - 25 ноември 
2020 г., сряда, от 13,00 ч., 
в Информационен цен-
тър на общината;

Брегово – 26 ноем-
ври 2020 г., четвъртък, от 

10,30 ч., във фоайето зад 
входа на общината;

Ново село – 26 ноем-
ври 2020 г., четвъртък, от 
13,00 ч., първи етаж на 
общинската администра-
ция – салон на коопера-
ция „Дунав“;

Макреш – 27 ноември 
2020 г., петък, от 10,30 ч, 
във фоайето на читали-
ще „Мито Марков“;

Грамада – 27 ноември 
2020 г., петък, от 13,00 ч., 
на открито, пред входа на 
читалище „Пробуда“;

Видин – 1 декември 
2020 г., вторник, от 15,00 
ч., във фоайето пред за-
лата на Общински съвет.

Приемните ще са с 
времетраене час и поло-
вина. Екипът на ОИЦ е 
подготвил за посетители-
те информационни мате-
риали (флаери и брошу-
ри) за възможностите за 
финансиране от ЕСИФ.

Открита приемна във Видин, 09.05.2019 г.

Във Видин събират 
падналите листа с мо-
торни метли. Машините 
са четири на брой и да-
ват възможност измита-
нето на шумата да се из-
вършва много по-бързо 
и качествено. Освен за 
почистването на алеите 
във видинските паркове, 
те помагат и за по-лесно-
то отстраняване на лист-
ната маса от уличните 
платна. 

Новите машини, с 
които Община Видин се 

сдоби, са многофункци-
онални. Три от тях могат 
да бъдат превърнати в 
моторни пръскачки. На-
мерението е през зимния 
сезон те да се използват 
за пръскане на тротоари 
и други пешеходни зони 
с химикали за предотвра-
тяване на обледявания. 
През останалото време 
ще са изключително по-
лезни при обработката 
на растителността срещу 
вредители.

Министерският съвет 
прие решение за безвъз-
мездно предоставяне за 
управление на археологи-
ческа недвижима културна 
ценност „Антична и сред-
новековна крепост „Кале-

то“ - публична държавна 
собственост, на Община 
Монтана за срок от 10 го-
дини. Предоставянето на 
имота на Общината ще 
допринесе за обогатява-
не културно-историческо-

то наследство на местно 
ниво, ще подпомогне по-
пуляризирането на недви-
жимата ценност и пре-
връщането й в съществен 
фактор за разширяването 
на културния туризъм на 
местно ниво. Дейности-
те, свързани с опазване 
на културната ценност и 
осъществяването на други 
научни, културни, обра-
зователни и туристически 
дейности ще се извършват 
в съответствие с изисква-
нията на Закона за култур-
ното наследство от Регио-
нален исторически музей 
– Монтана.

В Кметство Стубел са 
направени редица подо-
брения, чрез които сгра-
дата е приспособена за 
достъп и работа на хора 
с увреждания, съобщи 
кметът на община Монта-
на Златко Живков. Изгра-
дена е рампа пред вхо-
да на администрацията, 
адаптирано е санитарно 
помещение, има бюро с 
помощен плот, ергономи-

чен стол, на който може 
да работи човек с трайно 
увреждане. Освен това за 
Кметството са закупени 
и поставени нови осве-
тителни и отоплителни 
уреди, щори, преносим 
компютър, многофункцио-
нално устройство за печа-
тане, канцеларски контей-
нер, метален офис шкаф 
и друго обзавеждане. 

Ремонтните дейности 

и специализираното обо-
рудване са закупени по 
проект за адаптиране 
на работната среда, фи-
нансиран по национална 
програма за заетост на 
Агенцията за хората с ув-
реждания. Стойността на 
инвестицията е близо 15 
500 лева без ДДС, като от 
тях съфинансирането от 
Община Монтана е 2 190 
лева.  

Хората от село Долна 
Рикса в Монтана влязоха 
на Архангеловден в нов 
храм, наречен на Архан-
гел Михаил. Видинският 
митрополит Даниил осве-
ти Божия дом, посветен 
на пазителя на душите и 
бореца против злото свети 
Архангел Михаил. Право-
славните християни праз-
нуваха в църквата събора 

на вожда на небесните 
сили.

„Изключително съм до-
волен, че на това място в 
центъра на селото изгра-
дихме поредния храм в об-
щината“, заяви кметът на 
община Монтана Златко 
Живков. Той обясни, че е 
на една крачка от амбици-
ята си да изгради църкви 
във всичките 23 села. По-

следната от тях ще бъде 
осветена следващата го-
дина в село Крапчене. 

Първата копка на храм 
„Свети Архангел Михаил“ 
бе направена преди две 
години. Двама са големите 
дарители за богоугодното 
дело. Това са Николай Ка-
листратов и Надко Наков, 

съобщи кметският намест-
ник на село Долна Рикса 
Любомир Ангелов. С по-
малки суми се включили и 
други християни.

Църквата притежава и 
земята около храма, също 
след дарение. Теренът е 
10 декара. Той е почис-
тен от общинските служби 
и предстои пак от тях да 
бъде направена хоризон-
талната планировка, да 
бъде оформен парк и на-
правена детска площадка. 

Съвсем скоро ще бъде 
направена и първата вен-
чавка в новия храм, пох-

вали се Ангелов. Всяка не-
деля вратите на храма ще 
са отворени за богомолци, 

а свещеникът, който ще ги 
води по пътя на Истината 
е отец Славейко.



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.
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продавам портална врата
двукрилен входен портал, използван. 

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

тел.: 0899 881 656

общински драматичен театър - видин
дарителска кампания 

Дари средства за над-
пис на емлбематичната 

сграда на театъра
дарителска сметка:
Получател: Община 

Видин
Банка ДСК – Видин 

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

театър
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СкрЪБна веСт
на 10.11.2020 г.

Изпратихме до последния й дом нашата скъпа

ЖЕНИ

Напусна ни едно необятно 
слънце и вселена!

кристиян, поли и мариела

продава 
имоти

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

продавам двустаен 
апартамент на Селището, 
ет. 2, цена 12 000 лв.; тел.: 
0879 589 266

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

продавам двустаен 
тухлен апартамент, 80 кв. 
м, ет. 2, в идеален център; 
тел.: 094/600 399, 0887 381 
855

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

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

продавам масивна ед-
ноетажна къща, с жилищна 
площ около 75 кв. м, на-

ходяща се в централната 
част на гр. Видин, с дворно 
място 375 кв. м; тел.: 0877 
151 848, 0876 808 296

продавам двустаен 
панелен апартамент на ул. 
„Широка“, 60 кв. м, ет. 2; 
тел.: 094/600 399, 0887 381 
855

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

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

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

продавам тристаен ту-
хлен апартамент в ж.к. „Ал. 
Стамболийски“, 90 кв. м, ет. 
2; тел.: 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 дворно мяс-
то 1200 кв. м, със стара 
къща и кладенец, в гр. Ду-
навци; тел.: 0888 629 601

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“, цена 39 
000 лв.; тел.: 094/600 399, 
0887 381 855

продавам двустаен ту-
хлен апартамент, 64 кв. м, 
ПВЦ, ламинат, обзаведен, 
цена 46 000 лв.; тел.: 0898 
633 302

продавам земеделска 
земя в землището на село 
Раброво, 7.5 дка, трета 
категория, обработваема, 
цена 1000 лева; тел.: 0897 
942 438

продавам дворно мяс-
то в село Покрайна, 900 кв. 

м; тел.: 0893 269 304 
продавам двустаен ту-

хлен апартамент, 65 кв. м, 
ет. 3 и тристаен, ет. 1, с га-
раж, в ж.к. „Георги Бенков-
ски“; тел.: 094/600 399, 0887 
381 855

кУпУва имоти 

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 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, гарсоние-
ра или двустаен; тел.: 0899 
484 805

разни продаЖБи 

продавам абрихт, го-
лям банцинг, кантар до 500 
кг, фуражомелка, голяма 
бормашина, 2 бр. машини 
за рязане на винкел, казани 
за варене на ракия – 120 
и 70 л, с. Шишенци; тел.: 
0933 82 353

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

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

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

разни кУпУва

изкупувам народни 
носии, всякакви; тел.: 0878 

241 027

раБота

търся жена като бол-
ногледачка за град София, 
подсигурена храна и но-
щувка, добро заплащане; 
тел.: 0988 765 898

търся общ работник 
надничар за дворна рабо-
та; тел.: 0877 766 211

търся продавач на 
вестници; тел.: 0879 168 
048

УСлУги

Шпакловане, боядис-
ване, гипскартон, монтаж 
на ламиниран паркет; тел.: 
0988 700 968

ремонт и продажба на 
хладилници и фризери; 
тел.: 0878 236 392, Пепи

Строително-ремонтни 
дейности, боядисване, пре-
градни стени, фаянс, лами-
нат, ВиК инсталации; тел.: 

0898 674 203, 0889 128 424, 
0896 332 063

Шпакловка, боядисва-
не, преградни стени от гип-
скартон, окачени тавани, 
теракот, фаянс, мрамор; 
тел.: 0883 493 209, 0896 
010 382

автомоБили, ЧаСти

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

СелСкоСтоп. 
теХника

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

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

продавам трактор 
„Владимировец Т-25”, с пъ-
лен комплект техника; тел.: 
0899 594 602
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Десетки миряни се помолиха за здраве пред иконата на свети Мина 
Катедралният храм „Св. Димитрий“ във Видин получи иконата като дарение

Видинлии посрещна-
ха икона на свети Мина в 
навечерието на неговия 
празник. Иконата кате-
дралният храм „Свети ве-
ликомъченик Димитър Со-
лунски“ във Видин получи 
като дарение. Благодаре-
ние на Западно и Сред-
ноевропейски митрополит 
Антоний в нея е вграде-
на частица от мощите на 
светеца, почитан като по-
кровител на семейството 
и закрилник на сираците 
и бездомните. Иконата на 
свети Мина е дарена от 
семейството на Татяна По-
пова. Иконата е с височина 

метър и половина, богато 
украсена и е дело на зог-
рафите Антония и Димчо 
Димчовски. Иконописците 
са автори и на иконата на 
свети Димитър, дарена за 
празника на Видин на ка-
тедралния храм.

С благословението на 
Негово Високопреосве-
щенство Видински митро-
полит Даниил бе посрещ-
ната и въведена с литийно 
шествие в катедралния 
храм иконата на много-
почитания светец. Негово 
Високопреосвещенство 
Западно и Средноевропей-
ски митрополит Антоний, 

Негово Преосве-
щенство Велички 
епископ Сионий 
и други духовни-
ци от страната и 
Видинската епар-
хията дойдоха да 
споделят духов-
ното тържество. 
В катедралния 
храм бе отслужен 
тържествен во-
досвет от Видин-
ския митрополит 
Даниил, на който 
бе осветена и но-
водарената ико-
на. Празничната 

вечерня бе оглавена от 
Величкия епископ Сионий 
и молитвено огласена от 
благодатното пение на ду-
ховниците.

Десетки миряни се по-
молиха на 11 ноември за 
здраве пред иконата на 
свети Мина. Празникът в 
чест на светеца започна с 
празнична утреня в кате-
дралния храм, последвана 
от Божествена литургия, 
отслужена от Видинския 
митрополит Даниил, за-
едно със Западно и Сред-
ноевропейски митрополит 
Антоний, Велички епископ 
Сионий и духовенство от 
града и епархията. 

Към миряните Ви-

динският митрополит 
Даниил се обърна с 
думите:„Молим се на Бога, 
на светиите да ни помагат. 

Те са търпели страдания, 
особено мъчениците и са 
засвидетелствали и с це-
ната на живота си, и със 
смъртта си вярата... Това 
е сигурният залог, че те 
помагат на нас. А когато 
става въпрос за особено 
трудни времена, в които е 
необходимо да укрепваме 
вярата си и да имаме още 
сили, за християните това 
е изворът на живота, изво-
рът на силите.“

Изпълнени с духовна 
радост и благодарност за 
Божията милост, да молим 
свети Мина за неговото за-
стъпничеството и закрила!


