
w нa стр. 4

w нa стр. 8

гр. Видин, ул. “Найчо Цанов” №32 
(пл. “Ташкюприя”)

верига магазини

бр. 10 (3498)  год. XXXI        50 стотинки

Триобластен вестник
видин   враца   монтанаОттука започва България!

 понеделник - неделя 15 - 21 март 2021 г.

w нa стр. 5

w нa стр. 4

Купуването и продаването 
на гласове е престъпление

Град Видин ще има 
Генерален план за орга-
низация на движението

Обновяват детските 
площадки и парковата мебел 
в Крайдунавския парк

7 медала завоюваха видински 
лекоатлети на турнир 

Общо 7 медала спе-
челиха лекоатлетите от 
Спортен клуб „Радука-
нови“ – Видин на прове-
дения на 7 март в зала 
„Асикс Арена“ в София 
първи турнир от вери-
гата GO KIDS. Възпи-
таниците на треньора 
Мирослав Радуканов за-
воюваха три златни, три 
сребърни и един бронзов 
медал. 

Ивайла Мишина (2008 
г.) стана първа на скок 
дължина с постижение от 
5,09 м и завърши втора 
на 60 м. Рая Пламенова 
(2009 г.) също взе златен 

медал на скок дължи-
на и сребърен на 60 м. 
Пламен Митков (2010 г.) 
спечели златен медал на 
60 м. Божидар Димитров 
(2007 г.) завоюва сребро 
на 200 м. Родената 2012 
г. Стефани Ванкова взе 
бронзов медал на 60 м.

Организаторите из-
ползваха случая, за да 
връчат наградите в ге-
нералното класиране 
от миналогодишното из-
дание на веригата GO 
KIDS на най добрите де-
сет състезатели за всяка 

Разработен е проект 
на Генерален план за 
организация на движе-
нието във Видин, който 
вече е публикуван на 
интернет страницата на 
местната администра-
ция, съобщават от Об-
щината. Идеята е Гене-

ралният план да влезе 
в сила още през тази го-
дина. Паралелно с това 
се предлага и проект за 
нова Наредба за органи-
зацията на движението 
на територията на Об-

Направен е предва-
рителен оглед на всич-
ки детски площадки в 
град Видин и е изготвен 
списък с необходими-
те ремонти. Това ще се 
случи поетапно, но в 
кратки срокове. Целта е 
кътовете за игри да бъ-
дат готови за малчуга-
ните, когато времето се 
затопли. Строителната 
група към Общинското 
предприятие „Чистота, 
озеленяване и благоу-
стройство“ вече започна 
изпълнение на набеляза-

ните дейности. Работата 
стартира от най-посеща-
ваните детски площадки, 
разположени в началото 
на Крайдунавския парк 
(в близост до Художест-
вената галерия и до Те-
леграф капия). Част от 
съоръженията в тях се 
поправят, след което ще 
бъдат пребоядисани. 
Опасните се премахват, 
а някои елементи ще се 
подменят. Подобни мер-
ки ще бъдат предприети 

Максим Ешкенази, Георги Черкин и 
Симфониета – Видин с невероятен концерт

На 11 март на сцената 
на Симфониета – Видин 
диригентът Максим Ешке-
нази и пианистът Георги 
Черкин, заедно с видин-
ския симфоничен оркес-
тър, представиха любими 
произведения за пиано. 
Концертът беше изключи-
телно добре приет от пуб-
ликата, по чието настоява-
не имаше и няколко биса. 
За чудесната атмосфера 
допринесоха както подхо-
дящо подбраната програ-
ма и големият талант на 
Георги Черкин и на оркес-
трантите от симфоничния 
оркестър, така и умение-
то на маестро Ешкенази 
да общува с публиката. А 
резултатът бе вечер, която 
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Във Видин започна ваксинирането срещу COVID-19 
на записалите се в електронния регистър

И през април ще има 50 лв. 
добавка към всички пенсии

Над 361 милиона лева са вложени в строителството 
на пътна инфраструктура във Видинско

Определен е изпълняващ 
функциите председател на 

Окръжен съд – Видин  

Разпитани са свидетели и вещи лица по делото 
за убийството в „Бали клуб“ във Видин

Видинският окръжен 
съд е дал ход на съдебно-
то следствие по наказател-
но дело от общ характер 
150/2020 г. за убийството 
на Теодор Иванов, по ко-
ето подсъдим е Алексан-
дър Стоянов – Шемета. От 
съда съобщиха, че в съ-
дебни заседания, проведе-
ни на 8 и 9 март 2021 годи-
на, са разпитани явилите 
се свидетели. Изслушани 
са всички вещи лица, с из-
ключение на изготвилите 
съдебно-медицинската и 
психолого-психиатричната 
експертиза. 

Делото е отложено 
за 28.04.2021 година от 

10 часа, когато ще бъдат 
изслушани неявилите се 
свидетели, както и остана-
лите вещи лица. 

Александър Стоянов 
е обвинен, че чрез про-
извеждане на изстрел от 
преработен сигнално-га-

зов пистолет кал. 9 мм 
предумишлено е причинил 
смъртта на 31-годишния 
Теодор, настъпила в ре-
зултат от остра кръвозагу-
ба, вследствие разкъсва-
не на голям магистрален 
съд – сънна артерия. При-
помняме, че трагедията 
се разигра в „Бали клуб“ 
на 19 януари 2020 година 
около 7 часа сутринта. 

Роднини, близки и при-
ятели на Теодор настоя-
ват за справедлив процес 
и за по-висока присъда 
за извършителя, за което 
организираха и протести 
пред съда във Видин.

От 11 март стартира 
ваксинирането срещу 
COVID-19 на лицата, за-
писали се в електронния 
регистър. В област Видин 
записалите се за имуни-
зиране за миналата сед-
мица бяха 88 души, а за 
настоящата са 218. Вак-
синирането се осъщест-
вява във временните 
имунизационни пунктове:

- Имунизационен каби-
нет в Регионална здрав-
на инспекция – Видин: 3 

етаж, кабинет 41; поне-
делник-петък 09:00-12:00 
ч. и от 13:00 до 16:00 ч., 
събота и неделя от 09:00 
до 14:00 ч.; тел: 094/ 923 
274.

- Имунизационен ка-
бинет в МБАЛ „Света Пет-
ка“ – гр. Видин, ул. „Цар 
Симеон Велики“ №119, от 
09:00 – 14:00 ч.; тел.: 094/ 
606 615; 0883 969 712.

- Имунизационен ка-
бинет в „БИОМЕД-99“ – 
гр. Видин, ул. „Търговска“ 

№ 2, от понеделник до 
петък, от 09:00 до 16:00 
ч.; тел: 0878 856 129.

- Имунизационен ка-
бинет в Медико-диагно-
стичен „Омега“ – гр. Ви-
дин: ул. „Найчо Цанов“ № 
12; понеделник – 14:00 – 
16:00 ч., сряда и четвър-
тък от 11:00 до 15:00 ч.; 
тел: 0899 151 020.

- Имунизационен ка-
бинет в МБАЛ „Проф. 
д-р Г. Златарски“ – гр. 
Белоградчик: ул. „Хрис-

то Ботев“ № 34; от 09:00 
до 14:00 ч.; тел: 0888 261 
512.

За справки и допъл-
нителна информация – 
РЗИ-Видин, тел.: 0884 
437 008.

Към 11 март 2021 г. в 
област Видин са поставе-
ни общо 3301 дози вакси-
ни, като с напълно завър-
шена имунизация срещу 
коронавирус са 510 души, 
показват официалните 
данни. 

Съдийската колегия 
на Висшия съдебен съ-
вет е определила Илия 
Илиев – заместник на 
административния ръ-
ководител – заместник-
председател на Окръжен 
съд – Видин, за изпълня-
ващ функциите „админи-
стративен ръководител 

– председател“ на съда, 
съобщиха от пресцентъ-
ра на съдебната инсти-
туция. 

Промяната е считано 
от 1 март и е до встъ-
пване в длъжност на нов 
административен ръко-
водител. 

Още по 120 лв. ще получат пенсионери-
те с пенсии между 300,01 лв. и 396 лв.

На проведеното ми-
налата седмица редовно 
правителствено заседа-
ние кабинетът осигури 
105 млн. лева за изпла-
щането на добавката от 
50 лева към пенсиите за 
месец април на всички 
пенсионери, независи-
мо от размера на техни-
те пенсии. Средствата 
са осигурени за сметка 
на преструктуриране на 
разходите и трансфе-
рите по централния бю-
джет. Така до момента с 

над 1 милиард лева са 
подпомогнати българ-
ските пенсионери по 
време на пандемията, 
причинена от коронави-
руса.

През месец април 
ще бъдат изплатени и 
по 120 лева на 392 000 
пенсионери, които имат 
пенсия между 300,01 
лв. и 396 лв., както е 
заложено в Закона за 
бюджета на държавното 
обществено осигурява-
не. 

В периода май 2017 
– януари 2021 г. Агенция 
„Пътна инфраструкту-
ра“ осъществи мащабна 
инвестиционна програ-
ма, следвайки мерките, 
заложени в управлен-
ската програма в сектор 
„Транспорт“, и по-специ-
ално в модернизацията 
и развитието на транс-

портната инфраструк-
тура. Изграждането на 
големи инфраструктурни 
проекти като автомаги-
страли и скоростни пъти-
ща, ремонтът на големи 
съоръжения като тунели, 
мостове и виадукти, ре-
монтирането на същест-
вуващата пътна инфра-
структура със средства 

от държавния бюджет и 
по програми на ЕС бяха 
и продължават да бъдат 
основни цели в дейност-
та на АПИ.

ГЕРБ изпълнява сво-
ите ангажименти и в пе-
риода 2017 - 2020 г. в 
строителство на пътна 
инфраструктура на тери-
торията на област Видин 

са вложени 361 387 
515,52 лв., а в ре-
монтни дейности – 
61 227 240.71 лв.

Обектите в об-
ласт Видин са: Мо-
дернизация на Път 
I-1 (Е79) Път I-1 „ 
Видин - п.в. Мак-
реш“ от км 3+757 
до км 33+400; „Мо-
дернизация на 
път I-1 (Е79) „Ви-
дин – Ботевград“ 
от км 33+400 до км 
102+060 (км 99+193 
– километраж по 
проект), разделен 
на пет участъка; 
Подготовка на про-
ект: Път І-1 /Е-79/ 

Видин – Монтана – Враца; 
Път III-114 Лом – Сталий-
ска махала – Дондуково 
– Дреновец – Ружинци 
– Чупрене, местност Б. 
вода от км 22+000 – 
43+066; Свлачищни де-
формации в участък от 
път II-11 „(о.п. Видин 
- Димово) – Симеоново 

Купуването и продаването на гласове е престъпление

– Ботево – Арчар – Лом“ 
от км 9+990 до км 10+425 
с идентификационни № 
VID 09.05832.01.02, № 
VID 16.00672.01.02 и № 
VID 16.00672.01.01; Ук-
репване на свлачище 
на републикански път 
ІІІ-121 „Иново – Градец 
– Периловец – Шишен-
ци – Бойница – Кула“, 

при км 48+250, гр. Кула 
с идентификационен № 
VID22.40525.05; Трайно 
укрепване на проявени 
деформации на пътното 
платно на републикански 
път III-141 „Кула – Гра-
мада – Срацимирово – 
(о.п. Видин – Димово)“, в 
участъка от км 1+360 до 
км 1+400.
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росица любенова върбанова е ро-
дена във Видин. Средното си образование за-
вършва във Видин в АЕГ “Лиляна Димитрова”. 
Брилянтен ученик и отличник на випуска. През 
1986 г. Росица представя Видин на втората меж-
дународна асамблея “Знаме на мира”, като едно 
от 10-те най-талантливи деца в окръг Видин. 
Висшето си образование завършва във Велико-
търновския университет. От там се дипломира 
с магистратура по филология и професионална 
квалификация като учител по английски език. 
По-късно придобива следдипломна квалифи-
кация от Техническия университет в София по 
маркетинг и бизнес и специалност мениджмънт. 

Трудовият й стаж преминава изцяло в част-
ния сектор. От 2002 до 2014 г. е собственик на 
„Радио Гама”. От 2007 до 2013 г. е собственик 
и издател на вестник „Видински мост”. От 2005 
г. до днес е Изпълнителен директор и Предсе-
дател на борда на директорите на Дунавски 
Драгажен Флот - Видин. През 2015 г. основава 
Гражданско обединение “Единни за промяна”, 
на което е председател до днес.

От 2006 до 2015 г. е общински съветник от 
гражданска квота, а през 2015 г. и кандидат за 
кмет на Видин от МК “Единни за Промяна”. 

Като общински съветник и председател на 
групата на “Единни за промяна” развива успеш-
на дейност и представлява активно видинските 
граждани в Общински съвет - Видин. През 2017 г. 
тя и гражданското й обединение инициират про-
тестни действия във връзка с необходимостта 
от магистрален път Видин-София. След дълга 
кореспонденция, през 2018 г. започват граждан-
ски протести, които Росица оглавява. В резултат 
на протестите, на 7 март 2018 г. бе взето реше-
ние на Министерски съвет, което дава рамка и 
времеви хоризонт за изпълнението на искания-
та на протестиращите.

Днес съгласно договорения график строи-
телството на новото трасе между Видин и Бо-
тевград е факт.

През последните две години Росица активно 
работи за осъществяване на проекта за тунел 
при прохода Петрохан.

александър матеев е роден на 17 сеп-
тември 1975 г. в град Видин. Завършил е средно 
образование в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в 
град Брегово, а висше завършва в Художест-
вената академия в град Клуж, Румъния. В мо-

мента е 5-и курс „Архитектура“ във ВВУ „Любен 
Каравелов“ в София. Семеен, с едно дете.

Областен координатор на ПП ГЕРБ – Видин 
от януари 2021 година. Матеев е член на ПП 
ГЕРБ от 2007 г. На местните избори през 2011 

г. е кандидат за кмет на община Брегово, издиг-
нат от партията. Бивш директор е на Областна 
дирекция „Земеделие” във Видин. Александър 
Матеев има частен бизнес, свързан със строи-
телството и с вътрешен дизайн.

росен Цветков завършва Математиче-
ска гимназия в родния си град Видин през 1986 
г., а след това Технически университет в София 
със специалност „Телекомуникации“.

Започва работа в Българска телекомуника-
ционна компания (БТК) като специалист, след 

това началник служба, началник отдел, дирек-
тор на поделението във Видин, регионален ме-
ниджър за Видин, Враца и Монтана, регионален 
мениджър за София и за Западна България.

В периода 2011- 2020 г. е изпълнителен ди-
ректор и оперативен директор на „Булгартел“ 

ЕАД. От месец май 2020 г. е заместник изпълни-
телен директор на „Съобщително строителство 
и възстановяване“ ЕАД.

Фен на спорта и притежава енциклопедични 
знания по рок музика. Женен, с две дъщери.

Силвия евдокимова е юрист по про-
фесия. Завършва средното си образование 
в езиковата гимназия във Видин. Висшето 
си образование завършва в СУ „Св. Климент 
Охридски” с бакалавър по международни от-
ношения (2010 – 2014 г.) и магистър по право 
(2011-2017 г.). 

Към настоящия момент е адвокат в Адво-

катско дружество „Рашев и партньори“, а пре-
ди това е работила като юрисконсулт, адвокат-
ски сътрудник и преводач. Владее английски, 
немски език и испански език. 

Обича да чете и рисува. Участвала е в ре-
дица олимпиади по английски и немски език, 
както и по биология и история. На национална 
олимпиада по литература завършва на 2-ро 

място. 
Омъжена е и има детенце на 10 месеца, 

което възнамерява да отгледа във Видин. 
Участва в листата, защото вярва че Роси-

ца Кирова е човек “който държи на думата си 
и е доказал, че може и когато каже нещо - го 
прави.” Вярва, че и тя е такъв човек и може да 
допринесе за развитието на родния си град.

д-р емил мушанов е общопрактику-
ващ лекар от 2015 г. 

Висшето си образование по „Обща медици-
на” с придобита специалност завършва в Тра-

кийския университет в Стара Загора, а магистър 
по „Медицина” придобива от медицински уни-
верситет „Карол Давила” в Букурещ.  От 2006 г. 
до момента е управител в Медицински център 

„Санадор М” ЕООД. А от 2009 г. е управител и в 
„АПМП-ГП-Медикус” СД. Хоноруван асистент от 
МФ към СУ „Св. Климент Охридски”. 

Владее румънски, английски отлично.

ирена гъркова завършва висшето си 
образование в СУ „Св. Климент Охридски“ с 
образователно-квалификационна степен „ма-
гистър,“ професионална квалификация историк 
и учител по история с втора специалност фило-
софия. 

Работи в системата на образованието от 
1990 г., като учител, експерт, началник отдел и 
началник на Инспектората по образование, а от 
2004 г. е заместник-директор по учебната дей-
ност в СУ „Цар Симеон Велики“. Към настоящия 
момент е и директор на училището. 

Участвала е в международни проекти в 
областта на управлението на образованието, 
оценка на качеството и преподаването на исто-
рия. Владее английски и руски. 

Омъжена е и има две деца.

николай николов е роден на 6-ти май 
1984 г., в град Видин. Завършва средното си об-
разование в ТОХ „Вела Пискова”, а висшето си 
завършва в НБУ със специалност финанси. 

От 2016 г. заема длъжността председател и 

управител на Съюза на българските автомоби-
листи. Член е на СДС – Видин. Женен е и има 
двама сина. 

Работохолик е и никога не би заменил града 
си, участва в тази листа, за да не се налага на 

младите хора от Видин да го правят: „Най-голя-
мата ми мотивация е това, че имам две малки 
дечица, които искам да продължат живота си 
във Видин.“

31-годишният лъчезар попиванов, 
последният в листата, но не и по ръст, завърш-
ва средното си образование в езикова гимназия 
„Йордан Радичков“ във Видин. Висшето си об-
разование завършва в Благоевград със специ-
алност „Право”. Той е трето поколение юрист 
във фамилия Попиванови. Веднага след като се 

дипломира се връща обратно във Видин. Често 
се определя като родолюбец.

Работил е като юрисконсулт към Община 
Видин, а от 2018 г. е зам. областен управител 
за областта. 

В ученическите си години се е занимавал ак-
тивно със спорт – не е изненадващо, че отделя 

11 години именно на баскетбола. През годините 
е имал редица хобита като планинарство, лов и 
риболов, но най-любимо му е останало пчелар-
ството. 

Вярва, че има какво да даде на своя роден 
край и има с какво да допринесе.



4

w от стр. 1

w от стр. 1

бр. 10 понеделник -  неделя  15 - 21 март 2021 г.

щината. 
Към настоящия мо-

мент е в сила Наредба, 
приета с Решение №103 
от 29.07.2019 г. на Общин-
ския съвет. Предлаганата 
промяна е свързана с не-
обходимостта от урегули-
ране и промяна на „Синята 
зона“ в град Видин, както и 
от планово осъществява-
не на ремонтни дейности 
в обхвата на уличната и 
пътната мрежа и на ин-
фраструктурата на тери-
торията на общината. 

Заложени са нови и мо-
дерни подходи за правил-
но отчитане и улеснено 
ползване на „Синята зона“ 
от гражданите и посетите-
лите на град Видин, като 

са предвидени и буферни 
паркинги по периферията 
й. Променен е също така 
нейният обхват, като из-
цяло е съсредоточена в 
централната част на града 
– от Общинския пазар до 
улица „Дунавска“ и Реч-
ната гара. Измененията 
отразяват и промените, 

свързани с новото Общин-
ско предприятие „Чистота, 
озеленяване и благоу-
стройство”, чрез което ще 
се извършват дейностите 
по почистване и частично 
поддържане на пътната 
мрежа. Освен това с пред-
лаганата нова нормативна 
база се цели урегулиране-

то и въвеждането на по-
засилен контрол по отно-
шение на преминаването 
през Централната градска 
част, както и през паркове-
те и алеите в града.

Проектите могат да 
бъдат разгледани на ин-
тернет страницата на Об-
щина Видин: Раздел „Об-
щински съвет“ – „Проекти 
на нормативни актове“. 
Гражданите имат възмож-
ност да подават своите 
предложения в срок до 10 
април, в Центъра за адми-
нистративно обслужване в 
Община Видин, както и на 
имейл адрес kmet@vidin.
bg и sangelova@vidin.bg.  

Общественото обсъж-
дане на двата документа 
ще се проведе на 13 април 
в залата на Общинския 
съвет.

и за останалите детски 
площадки във Видин.

През миналата сед-
мица едно от местата, 
където се концентрират 
усилията на строителна-
та група е Крайдунавски-

ят парк, в района от Ху-
дожествената галерия до 
Паметника на свободата. 
Там се преглежда състо-
янието на парковата ме-
бел. Вече са подменени 
кошчетата за отпадъци 
по главната алея, в учас-
тъка до Телеграф капия. 
До няколко дни ще бъдат 
боядисани и арките, на 
които са поставени, като 

подмяната на кошчета 
ще продължи. Ремонти-
рани са и няколко пейки, 
счупени вследствие на 
вандалски прояви. 

Един от приоритетите 
в работата на общинско-
то предприятие е под-
държането на парковете 

и на детските площадки 
в привлекателен вид. За 
да се случи това обаче, 
важна роля имат и граж-
даните. Община Видин 
за пореден път призо-
вава да опазваме това, 
което е създадено, за 
да радва всички ни и да 
прави по-приятна среда-
та, в която живеем.

Град Видин ще има Генерален план 
за организация на движението

Обновяват детските 
площадки и парковата мебел 
в Крайдунавския парк

нап: Продажбата на лични вещи в интернет е освободена от облагане
Доходите от е-търговия с наложен платеж се записват предварително в данъчната декларация 

Публикуван е проект на нова наредба на Община 
Видин за управление на отпадъците

Гражданите могат да правят предложения по него до 10 август

При продажба на вещи 
за лично ползване и та-
кива, които не са купени 
с цел след това да бъдат 
препродадени, граждани-
те не дължат данък и няма 

нужда да декларират по-
лучените суми, припомнят 
от НАП. От там уточняват 
обаче, че в случаите, в 
които става дума за регу-
лярни продажби на стоки, 

които очевидно не са при-
добити за лично ползване, 
а с цел търговия и печал-
ба, гражданите дължат 
данък, който определят и 
декларират в годишната 
данъчна декларация за 
съответната година. 

От 16 март 2021 г. При-
ходната агенция пуска 
електронната услуга за 
предварително попълне-
ни данъчни декларации 
за облагане доходите на 
физическите лица в Пор-
тала за е-услуги. В нея 
гражданите ще могат да 
видят и данните, получени 
в НАП от продажби в ин-
тернет с наложен платеж 
през 2020 г. Те ще имат 

ангажимента да преценят 
дали посочените суми от 
онлайн търговия са от 
продажби на лични вещи 
или от продажба на стоки, 
закупени или произведени 
с цел препродажба и осъ-
ществяване на търговска 
дейност. В случай, че са от 
продажба на стоки с цел 
търговия и печалба, физи-
ческите лица ще трябва да 
ги посочат в Приложение 
№ 2 от годишната данъч-
на декларация по чл. 50 от 
ЗДДФЛ за 2020 г., в срок до 
30 юни 2021 г. 

От НАП уточняват, че 
в случаите, в които фи-
зическото лице получава 
доходи от друга стопан-

ска дейност в качеството 
си на земеделски стопа-
нин,  свободна професия 
или занаятчийска дейност 
чрез продажби в интернет 
с наложен платеж, получе-
ните суми се декларират в 
Приложение № 3. При про-
дажба на произведения 
на изкуството, предмети 
за колекции и антикварни 
предмети, която не е свър-
зана с извършвана от фи-

зическото лице стопанска 
дейност, доходите се де-
кларират в Приложение № 
5. В тези случаи, срокът за 
деклариране на доходите 
и за внасяне на дължимия 
данък е до 5 май 2021 г. 

Повече информация за 
това кои доходи от търго-
вия в Интернет се облагат 
може да разберете от ви-
деото в канала на НАП в 
YouTube.

На интернет страни-
цата на Община Видин е 
публикуван проект на нова 
наредба за управление на 
отпадъците. От общинска-
та администрация съоб-
щиха, че изготвянето му е 
продиктувано от необходи-
мостта за синхронизиране 
на местната нормативна 
уредба с българското и 
европейското законода-
телство, както и за създа-
ването на условия за подо-
бряване на управлението 
на отпадъците и поддържа-
нето на чистотата на тери-
торията на Общината, без 
риск за човешкото здраве 
и околната среда. 

Настоящата Наредба за 
управление на отпадъците 
е приета с Решение №94, 
взето с Протокол №7 от 
25.07.2014 г. на Общински 
съвет - Видин и оттогава не 

е актуализирана в съответ-
ствие с променящото се за-
конодателство, включител-
но последните изменения 
в Закона за управление 
на отпадъците (влезли в 
сила от 17 февруари 2021 
г.) и в Наредбата за излез-
лите от употреба моторни 
превозни средства (в сила 
от 8 януари 2021 г.). След 
направен анализ се уста-
нови, че са необходими 
многобройни промени, ко-
ито са от голяма важност. 
Затова бе преценено, че 
е наложителна отмяна на 
действащата наредба и 
приемането на нова. 

Разработеният проект 
отразява и настъпилата 
промяна в организацията 
по събиране и транспорти-
ране на битовите отпадъци 
в Община Видин, след като 
от началото на годината 

работи новото Общинско 
предприятие „Чистота, озе-
леняване и благоустрой-
ство“, което изцяло пое 
тези дейности. Също така 
се предлагат нови услуги в 
полза на гражданите, които 
са свързани с управление-
то на строителни и биооот-
падъци и озеленяване.

С новата Наредба ще 
се създаде по-голяма яс-
нота относно управление-
то на формираните отпа-
дъци, регламентирането 
на тяхното изхвърляне, съ-
бирането им (включително 
разделното), транспорти-
рането, оползотворяването 
и обезвреждането на твър-
ди битови, строителни, 
биоотпадъци, опасни от-
падъци от бита, масово 
разпространени отпадъ-
ци и отпадъци от черни и 
цветни метали. Заложени 

са и по-високи глоби за 
нарушителите, като адми-
нистративните нарушения 
и санкциите са съобразе-
ни с размера на сумите в 
Закона за управление на 
отпадъците.

От 10 април проектът 
на новата Наредба за уп-
равление на отпадъците 
е публикуван на интернет 
страницата на Община 
Видин: раздел Общински 
съвет – Проекти на норма-
тивни актове. Гражданите 
могат да подават предло-
жения по него до 10 ап-
рил, в Центъра за адми-
нистративно обслужване в 
Община Видин, както и на 
имейл адрес: kmet@vidin.
bg и sangelova@vidin.bg.  

Общественото обсъж-
дане на проекта ще се 
проведе на 13 април в за-
лата на Общинския съвет.
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Община Монтана обяви четвъртото издание на биенале „Тенец”

Младежите на Монтана ще имат възможността да се обучават в ИТ сферата безплатно 

300 лв. еднократна помощ за всички първокласници 
и осмокласници през новата учебна година

7 медала завоюваха 
видински лекоатлети 

на турнир 

възраст, представили 
се най-силно от прове-
дени 5 турнира. Шес-
тима лекоатлети на СК 
„Радуканови” са след 
отличените: Ивайла 
Мишина (2008 г.) 1-во 

място с 91 т.; Светло-
мир Славчев (2010 г.) 
3-то място; Пламен Ми-
тков (2010 г.) 4-то място; 
Васил Антонов (2009 г.) 
4-то място; Божидара 
Иванова (2010 г.) 5-о 
място; Рая Пламенова 
(2009 г.) 8-мо място.

За новата учебна годи-
на Правителството отпус-
ка 35 600 000 лева, с които 
ще бъде осигурена едно-
кратна помощ за всички 
първокласници и осмокла-
сници. По тази мярка няма 

доходен критерий, което 
означава, че семействата 
на всички близо 118 500 
деца, които ще бъдат за-
писани в първи и в осми 
клас, ще получат по 300 
лева, обяви министър-

председателят Бойко Бо-
рисов в рамките на засе-
данието на Министерския 
съвет. Днес Правителство-
то одобри промени в Пра-
вилника за прилагане на 
Закона за семейни помо-
щи за деца, които са свър-
зани с влезлите в сила от 1 
януари законодателни из-
менения. Чрез тях се пре-
махва доходният критерий 
за еднократната помощ за 
ученици, записани в пър-
ви клас и се регламентира 
нова еднократна помощ за 
всички ученици, записани 
в осми клас.

Средствата  в размер 
на 300 лева за всеки уче-
ник в първи и осми клас ще 
бъдат разделени на две 
части – 150 лева през пър-
вия учебен срок и 150 лева 

за втория. „Ще подкрепим 
общо 56 000 първолаци и 
62 500 осмокласници. Под-
крепата е важна за роди-
телите, които ще могат да 
закупят учебни пособия. 
Същевременно се борим 
и с отпадането на деца от 
образователната систе-
ма“, изтъкна министърът 
на труда и социалната по-
литика Деница Сачева в 
рамките на заседанието. 
Министър-председателят 
Бойко Борисов напомни, 
че Правителството е по-
ложило сериозни и целе-
насочени усилия в тази 
посока, като в резултат в 
класните стаи са върнати 
над 50 000 деца, които не 
са посещавали училище.

Видинската галерия светва в зелено на 16 и 17 март
На 16 и 17 март видин-

ската галерия ще бъде 
осветена в зелен цвят. По 
този начин нашият град се 
присъединява към глобал-
ната инициатива на Репу-
блика Ирландия, която на 
17 март отбелязва нацио-
налния си празник - Деня 
на Свети Патрик. Част от 
честванията се изразяват 
в осветяване на забеле-
жителни сгради по целия 
свят в зелено.

Поканата за включ-

ването в кампанията е 
отправена до видинския 
кмет д-р Цветан Ценков 
от ирландския посланик у 
нас Мартина Фийни. Така 
Художествената галерия 
„Никола Петров“ във Ви-
дин ще се нареди сред по-
вече от 450 впечатляващи 
сгради, които ще бъдат ос-
ветени по атрактивен на-
чин две поредни вечери. 

От Посолството изра-
зяват уверението си, че 
реализирането на иници-

ативата в нашата страна 
е поредна стъпка към зат-
върждаване на приятел-

ските отношения между 
България и Ирландия.

От 21 до 29 септем-
ври 2021 г. ще се прием-
ат творби за участие в 
четвъртото издание на 
Националната изложба 
биенале “Тенец”. Тя е 
посветена на Йордан Ра-
дичков. Затова и най-ви-
сокото отличие – Награ-
дата на името на Йордан 
Радичков, е в размер на 
2000 лв. Тя ще бъде при-
съдена на творба, посве-
тена на творчеството на 
Радичков и пропита от 
духа на Северозапада. 

Статутът предвижда 
присъждането на четири 
равностойни награди във 

всеки раздел на биена-
лето – живопис, графика, 
скулптура и приложни из-
куства. Тези награди са в 
размер 1000 лв. На съща-
та стойност е и наградата 
на Съюза на българските 
художници. Освен това ще 
бъде отличен и млад ав-
тор /до 30 години/, който 
ще получи парична сума 
от 500 лв. от сдружение 
„Приятели на Радичков“.

За участие в биена-
лето се приемат творби, 
създадени през послед-
ните три години. Изрично 
е изискването да не са 
участвали и награждава-

ни в други изложби и кон-
курси. Авторите могат да 
представят до три творби 
от всеки раздел. 

Изложбата с отличе-
ните творби ще бъде от-
крита на 4 октомври 2021 
година в художествена 
галерия „Кирил Петров” 
(раздел „Живопис”) и 
в експозиционна зала 
„Кутловица” (за раздели 
„Графика”, „Скулптура” и 
„Приложни изкуства”).

Националната излож-
ба биенале „Тенец” се 
провежда от 2014 г. Тя се 
организира от Община 
Монтана в партньорство 

със Съюза на българ-
ските художници /СБХ/, 
Художествена галерия 
„Кирил Петров“ – Монта-
на, Представителството 
на СБХ – Монтана, Дру-
жеството на художниците 
„Тенец” - Монтана. В пре-
дходните му 3 издания са 
участвали общо над 350 
визуални артисти. Обща-
та стойност на творби-
те, зачислени във фонда 
на галерията след трите 
проведени издания на би-
еналето, е около 50 000 
лв., изчислена според це-
ната, посочена във фор-
мулярите за участие от 

Сред отличените творби от изданието на 
Националната изложба биенале „Тенец“ през 2018 
година бе картина на покойният вече видински ху-
дожник Красимир Кръстев

самите автори. Сред тях 
са произведения на ем-

блематични за страната 
ни творци.

Вола Софтуер в 
партньорство с Диги-
тално Общество Монта-
на дават за първи път 
възможност на младите 
жители на Монтана да 
се учат от дългогодишни 
практици в ИТ сферата 
и то напълно безплат-
но, като част от проект 
“Посока професия”, из-
пълняван с финансовата 
подкрепа на Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия 
по Фонд Младежка без-
работица. Курсовете са 

предназначени за мла-
дежи до 29 г., които са 
безработни и не учат, 
нуждаят се от преквали-
фикация, засегнати са 
от корона кризата и са 
социално уязвими пора-
ди бедност, увреждане, 
етническа принадлеж-
ност или друг признак.

Курсистите ще се 
обучават в един от най-
популярните и масово 
използвани програмни 
езици - JAVA. Професи-
ята Програмист е една 

от най-привлекателните 
и желани в света. Под-
ходяща е за хора, които 
имат желание да рабо-
тят дистанционно и за 
клиенти от цял свят.

Записването за курса 
е до 20 март. Не е нуж-
но кандидатите да имат 
предварителен опит. 
Курсът предоставя не 
само знания, но и въз-
можност успешно завър-
шилите го да направят и 
стаж в ИТ фирма.

Курсът започва през 

април и е с продължи-
телност 9 месеца (4 
модула), в рамките на 
които участниците ще 
усвоят ценни умения и 
ще имат възможност за 
индивидуална работа и 
насоки от лектори, дъл-
гогодишни практици. Ще 
бъде издаден и серти-
фикат.

Записването става 
до 20 март на: https://
d i g i t a l m o n t a n a . b g /
application/create/1



6

монтана

бр. 10 понеделник -  неделя  15 - 21 март 2021 г.

Европейската комисия разрешава употребата на четвърта безопасна и ефективна ваксина срещу COVID-19

Затeгнаха мерките във Враца
Учениците от 5 до 12 клас минаха на онлайн обучение, преустановени 

са плановият прием и операции в лечебните заведения

Откриха обновената зала „Вестител“ във Враца

Започва модернизация на 
системата за улично 

осветление във Враца

Европейската комисия 
издаде разрешение за тър-
говия при определени ус-
ловия за ваксината срещу 
COVID-19, разработена от 
Janssen Pharmaceutica NV 
— иновационен център, 
част от фармацевтични-
те дружества Janssen на 
Johnson & Johnson. Това е 
четвъртата ваксина срещу 
COVID-19, разрешена за 
употреба в ЕС.

Разрешението, под-

крепено от държавите 
членки, идва, след като 
Европейската агенция по 
лекарствата даде положи-
телна научна препоръка, 
основана на задълбочена 
оценка на безопасността, 
ефективността и качест-
вото на ваксината.

Ваксината на Janssen 
ще се прилага в еднократ-
на доза за лица на въз-
раст от 18 и повече годи-
ни за предотвратяване на 

COVID-19. Ваксината се 
основава на аденовирус 
— безвреден вирус, кой-
то изпраща „инструкции“ 
от вируса, причиняващ 
COVID-19. Това позволява 
на собствените клетки на 
организма да произведат 
белтъка, който е уникален 
за вируса на COVID-19. 
Имунната система на чо-
века разпознава, че този 
уникален белтък не би 
трябвало да се намира 

в организма, и реагира, 
създавайки естествена за-
щита срещу заразяване с 
COVID-19. Аденовирусът 
във ваксината не може 
да се възпроизвежда и не 
причинява заболяване.

Преди да издаде раз-
решението за търговия 
при определени условия, 
основаващо се на поло-
жителното становище на 
Европейската агенция по 
лекарствата, Комисията 

провери всички елемен-
ти в подкрепа на разре-
шението за търговия и се 
консултира с държавите 
членки.

По-нататъшни стъпки
Комисията одобри 

договора с Janssen на 8 
октомври 2020 г. С раз-
решението за търговия 
при определени условия 
Janssen ще може да дос-
тави в ЕС от второто три-
месечие на 2021 г. нататък 

200 милиона еднократни 
дози от своята ваксина 
срещу COVID-19. Дого-
ворът позволява на дър-
жавите членки да закупят 
още 200 милиона дози. 
Те ще са в допълнение 
към общо 600-те мили-
она дози от ваксината на 
BioNTech/Pfizer и 460-те 
милиона дози от вакси-
ната на Moderna, както и 
400-те милиона дози от 
AstraZeneca.

Над 110 борци на клуб 
„Ботев 93“ и състезатели-
те по джудо тренират в 
обновената спортна зала 
„Вестител“ във Враца. 
Ремонтираното спортно 
съоръжение бе открито от 
кмета Калин Каменов, ре-
гионалния министър Петя 
Аврамова и треньора на 
“Ботев 93” Юлиан Дими-
тров.

„За последните години 
във Враца се инвестира 
толкова много в спортната 
инфраструктура, колко-
то не е в изминалите 30 

години. Модерните бази 
осигуряват качествени ус-
ловия на нашите състеза-
тели, като резултатите им 
са потвърждение за това. 
С моя екип ще продъл-
жим модернизирането на 
спортните бази”, каза кме-
тът Каменов.

Регионалният минис-
тър Петя Аврамова заяви, 
че с подкрепата на дър-
жавата е реконструирана 
голяма част от спортната 
инфраструктура в града. 
“Вярвам, че с общи уси-
лия, позитивната промяна 

на Враца и региона може 
да продължи”, добави още 
Аврамова. 

Треньорът на клуба по 
борба и световен шампи-
он при ветераните Юлиан 
Димитров благодари на 
кмета Каменов за подкре-
пата при реализирането 
на строително-ремонтни-
те дейности по фасадата 
на сградата. 

В рамките на церемо-
нията врачанският мит-
рополит Григорий освети 
залата и отслужи водосвет 
за здраве и благополучие. 

На събитието присъст-
ваха още: кметовете на 
Бяла Слатина и Мизия - 

Иво Цветков и Валя Бер-
чева, общински съветни-
ци, заместник-кметътна 
Враца Александър Вла-
димиров, състезатели от 
местните клубове и граж-
дани. 

Рехабилитацията на 
зала „Вестител“ се реа-
лизира на два етапа, като 
осигурените средства по 
проект „Красива Бълга-
рия“ са близо 340 000 лв. 
Спортното съоръжение е 
с изцяло подменена до-
грама, въведени мерки за 
енергийна ефективност, 
обновена фасада и ре-
монтиран покрив.

14-дневна заболеваемост по области към 7 март – 
брой заразени с COVID-19 на 100 000 души население  

От 11 март във Вра-
ца се въведоха по-стро-
ги противоепидемични 
мерки. В заповедта на 
директора на Регионал-
ната здравна инспекция 
се посочва, че това се 
налага поради нараства-
щата заболеваемост в 

област Враца и отчитани-
те негативни тенденции 
по отношение разпрос-
транението на COVID-
19 през последните две 
седмици – за 14-дневен 
период регистрираната 
заболеваемост сред на-
селението е 500,4 на 100 

000 души.
Така всич-

ки ученици от 
5 до 12 клас в 
община Вра-
ца преминаха 
на обучение в 
електронна сре-
да за периода 
от 11 до 26 март 
включително. 

С цел огра-
ничаване раз-
пространението 
на вируса, от 
Ре г и о н а л н ата 
здравна инспек-
ция наложиха 
допълнителни 
мерки на тери-
торията на об-
ласт Враца до 

11 април. Преустановени 
бяха плановият прием 
и плановите операции 
в лечебните заведения. 
Леглата в болничните за-
ведения за дейности по 
диагностика и лечение на 
лица с COVID-19 са уве-

личени. Става задължи-
телно носенето на маски 
и на открити простран-
ства, когато има струпва-
не на повече хора – паза-
ри, тържища, централни 
улици, площади и др. За-
бранява се провеждането 
на масови мероприятия в 
закрити помещения, как-
то и на занятия в танцо-
ви, езикови и други школи 
и тренировките във фит-
нес и спортни зали.

Заведенията и ресто-
рантите ще работят при 
30% от капацитета си и 
до 6 души на маса. Във 
всички обекти /банки, ма-
газини, администрации и 
др./ носенето на защитна 
маска е задължително, 
както и спазването на 
дистанция от 1,5 метра. 
Не се допуска провеж-
дането на масови търже-
ства (сватби, кръщенета, 
банкети и пр.) с повече от 
15 души.

Кметът на община 
Враца Калин Каменов и 
министърът на енергети-
ката Теменужка Петкова 
подписаха през минала-
та седмица договора за 
първа фаза от подмяна-
та на уличното осветле-
ние в града. Стойността 
на безвъзмездната по-
мощ по процедурата е 
в размер на 1 125 216 
лв.. Реконструкцията на 
осветителните тела ще 
започне от булевардите 
и ключовите пътни ар-
терии в града. Дейност-
ите са планирани въз 
основна на цялостно 
енергийно обследване.

Енергийният минис-
тър коментира, че Враца 
е сред 20-те общини в 
страната, които ще полу-
чат средства за модер-
низиране на уличното 
си осветление. Кметът 
Калин Каменов благода-
ри на министър Петкова 
и на министъра на реги-
оналното развитие Петя 
Аврамова за подкрепата 
за Враца по отношение 
на енергийната ефек-
тивност. „В рамките на 
проекта ще подменим 
927 осветителни тела, 
като новите съоръжения 
ще са LED. Успоредно с 
това ще бъдат монтира-
ни и 380 броя соларни 
лампи за тротоарните 
пространства в града“, 
каза още Каменов.

По проекта е предви-
дено и внедряването на 
интелигентна система 
за управление на улич-
ното осветление, която 
ще позволи регулиране 
на мощността на всяко 
едно осветително тяло, 
в зависимост от тра-
фика. Например – при 
включване на уличната 
лампа, тя ще работи на 
100% от мощността си, 
а в часовия диапазон от 
00:00 до 05:00 часа ще 
бъде намалена до 50%.

Първата фаза включ-
ва участъци от буле-
вардите  „Демокрация“, 
„Мито Орозов“, „Бъл-
гария“ и „Втори юни“, 
както и улиците „Екзарх 
Йосиф“, „Стоян Заи-
мов“, „Околчица“, "Братя 
Миладинови" и „Стоян 
Даскалов“. Така ще бъ-
дат обхванати зоните, 
с най-голяма натоваре-
ност на движението. Във 
втората фаза на проекта 
ще бъде модернизирано 
осветлението по вътреш-
нокварталните улици.

Предложението се 
финансира по процеду-
ра на Норвежкия меха-
низъм „Рехабилитация 
и модернизация на об-
щинската инфраструкту-
ра – системи за външно 
изкуствено осветление 
на общините“, където 
партньор на Община 
Враца е Норск Енерджи.
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 о Б я в я в а м:
конкурс за възлагане управлението на следните социални услуги, включени в „комплекс за социал-
ни услуги за деца и семейства” -  кризисен център, Център за обществена подкрепа, наблюдавано 

жилище и Център за работа с деца на улицата, на територията на община видин
1.Условия за участие и изисквания  към кан-

дидатите:
1.1. В конкурса могат да участват физически и 

юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и юри-
дически лица с нестопанска цел, които имат и разви-
ват подобен предмет на дейност.

1.2 Физически лица, извършващи търговска дей-
ност и юридически лица, възникнали съгласно зако-
нодателството на друга държава – членка на ЕС, или 
на друга държава от Европейското икономическо 
пространство.

1.3 Допуска се участие на сдружение от парт-
ньори, като задължително се посочва водещата 
организация. В тези случаи се предоставя споразу-
мение за сътрудничество с ясно разпределение на 
правата, отговорностите и задълженията на участва-
щите в сдружението. В тези случаи на изискванията 
за участие трябва да отговаря водещата организа-
ция в консорциума.

1.4. Участниците в конкурса, трябва да са дос-
тавчици на социални услуги, вписани в регистъра на 
Агенцията за социално подпомагане за предоставя-
не на социални услуги.

1.5. Кандидатите трябва да притежават лиценз 
от Държавната агенция за закрила на детето, да-
ващо им право да предоставят социалната  услуга, 
обект на този конкурс.

1.6. Кандидатите трябва да имат опит в сферата 
на социалните услуги не по-малък от 3 /три/ години.

2. Характеристика и специфика на предоста-
вените социални услуги:

2.1. Изпълнителят на социалните услуги Кризи-
сен център с капацитет 6 места, Център за общест-
вена подкрепа с капацитет 55 места, Наблюдавано 
жилище с капацитет 4 места и Център за работа с 
деца на улицата с капацитет 5 места, трябва да ор-
ганизира услугата съгласно изискванията на норма-
тивната база, в съответствие с предвидените крите-
рии и стандарти.

2.2. Целта на  социалната  услуга Център за об-
ществена подкрепа е предотвратяване на изоставя-
нето на децата и настаняването им в специализира-
ни институции, превенция на насилието и отпадане 
от училище, деинституционализация и реинтеграция 
на деца, обучение в умения за самостоятелен жи-
вот и социална интеграция на деца от институции, 
консултиране и подкрепа на семейства в риск, оце-
няване, обучение и подкрепа на приемни родители 
и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с 
поведенчески проблеми и прояви.

Целта на социалната услуга Кризисен център е 
оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване 
на ежедневните потребности и правно консултиране 
на потребителите или социално-психологическа по-
мощ, когато се налага незабавна намеса.

Целта на социалната услуга Наблюдавано жи-
лище е подкрепа и консултиране на лица, навърши-
ли 18 години, които напускат специализирана инсти-
туция, преходно жилище или защитено жилище и им 
предстои да водят независим начин на живот, както 
и с цел превенция на настаняването им в специали-
зирана институция.

Целта на социалната услуга Център за работа с 
деца на улицата е превенция на попадането на деца 
на улицата и отпадане от училище, социална реха-
билитация и интеграция на деца, живеещи трайно 
или частично на улицата, чрез индивидуална работа 
с детето и неговото семейство, семейно консулти-
ране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни 
услуги, ограмотяване на децата, обучение в роди-
телски умения.

3. Финансиране и начин на предоставяне на 
средствата: 

3.1. Бюджетът се формира, като средствата за 
работните заплати и издръжка са според установе-
ните в съответната финансова година стандарти за 
издръжка за делегирани от държавата дейности.

3.2. Министерският съвет ежегодно приема Ре-
шение за остойностяване на единните финансови 
стандарти за издръжка. Годишният бюджет на соци-
алните дейности за 2021г. е определен с Решение № 
790/30.10.2020г. на МС за  приемане на стандарти  за 
делегираните от държавата дейности с натурални и 
стойности показатели  през 2021г., както следва:

• Център за обществена подкрепа  – 233 090 лв.
• Кризисен център            -   79 824 лв.
• Наблюдавано жилище            -   31 052 лв.

• Център за работа с деца на улицата  - 49 440 лв.
Срокът за финансиране е за четири години, счи-

тано от датата на подписване на договора.
4. документи за участие:
4.1 Копие от съдебно решение за регистрация 

и последващи промени, съобразно българското за-
конодателство.

4.2. Копие от документ за регистрация в Агенция 

за социално подпомагане като доставчик на социал-
на услуга.

4.3. Копие от лиценз/и за предоставяне на соци-
ални услуги за деца, издаден от Държавната агенция 
за закрила на детето.

4.4. Копие от картата за идетификация по Бул-
стат

4.5. Удостоверение за липса на данъчни задъл-
жения.

4.6.Удостоверение за липса на данъчни задъл-
жения пред ТД на НАП-  гр.Видин.

4.7. Удостоверение за липса на изпълнителни 
дела. 

4.8. Свидетелство за съдимост на ръководният 
орган.

4.9. Декларация от ръководния орган, че не се 
намира в производство по несъстоятелност.

4.10. Удостоверение за данъчна регистрация.
4.11. Препоръки, свързани с опита на кандидата 

в сферата на социалните услуги, от предишни възло-
жители или  от партньори, със задължително посоче-
ни адреси и телефони.

4.12. Информация за досегашната работа на 
доставчика на социалната услуга.

4.13. Детайлизирана програма от кандидата за 
развитие на социалните услуги Кризисен център, 
Център за обществена подкрепа, Наблюдавано жи-
лище и Център за работа с деца на улицата.

4.14. Списък-декларация за работния ресурс на 
кандидата:

а) техническото оборудване
б) човешкия ресурс – квалификация и професи-

онална автобиография за всеки, който ще работи в 
екипа.

Всички документи трябва да се представят в 
оригинал, с изключение на посочените от възложите-
ля, които са подписани и подпечатани от кандидата 
(вярно с оригинала).

5. дата, час и начин на провеждане на кон-
курса:

5.1. На 46-ия ден след публикуване на обя-
вата, ако този ден е неприсъствен - в следващия 
присъствен ден, Комисията проверява наличието и 
редовността  на документите. Кандидатът, който не 
отговаря на изискванията се отстранява от участие в 
конкурса. Предложенията се отварят, разглеждат по 
реда на тяхното постъпване.

Комисията съставя протокол за разглеждането, 
оценяването и класирането на кандидатите.

6. краен срок и място за подаване на доку-
ментите:

6.1. Документите се подават  от кандидатите 
до 45-ия ден  след обявяване на конкурса  в адми-
нистративната сграда на ОП “Социални дейности” 
- Община Видин, ул. ”Княз БорисI” №3, ет.1, ст.№2 /
Деловодство/; Тел. за контакти: 094/ 601 192;

При приемане на документите върху плика се 
отбелязват: поредния номер, дата и часа на внесе-
ното предложение и тези данни се записват във вхо-
дящия регистър.

7. начин на оценяване:
7.1. В 14-дневен срок  от  провеждане на  кон-

курса, комисия  назначена със Заповед на  Кмета на 
Община Видин, извършва оценка на кандидатите по 
следните критерии, с относително тегло – максимум 
100 точки:

7.1.1. Съответствие на кандидата с предвари-
телно обявените условия -10 точки

7.1.2. Опит на кандидата в предоставянето на 
социални услуги и търговска репутация- 20 точки

7.1.3. Работен капацитет на кандидата и квали-
фикация на кадрите – 20 точки 

7.1.4. Финансова стабилност на кандидата – 10 
точки

7.1.5. Представена от кандидата програма за 
развитие на социалните услуги – 20 точки

7.1.6. Кандидатът да има осигурена материал-
на база за предоставяне на услугата, отговаряща на 
Методика за условията и реда за предоставяне на 
социалната услуга – 20 точки

8. краен срок за обявяване резултатите от 
конкурса.

8.1. Комисията изготвя протокол  за класиране 
на кандидатите.

Въз основа на протокола изготвен от комисията, 
Кметът на Общината в 3-дневен срок издава Запо-
вед, с която определя кандидата спечелил конкурса.

Обжалването на Заповедта не спира изпълне-
нието й.

8.2. Резултатите от конкурса се съобщават на 
участвалите в него лица в 7-дневен срок от издаване 
на Заповедта.

8.3. Въз основа на Заповедта за определяне на кла-
сирането на кандидатите, Кметът на Общината сключ-
ва договор с кандидата, класиран на първо място.

продава 
имоти

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

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

продавам луксозен об-
заведен тухлен апартамент в 
ж.к. „Бонония“, 80 кв.м, с га-
раж; тел.: 094/ 600 399, 0887 
381 855

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

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

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

продавам във Видин 
къщи и апартаменти и парце-
ли в Западна и Южна промиш-
лена зона; тел.: 0888 622 789

продавам гарсониери в 
ж.к. „Панония“, ет.4, и до Къ-
щата с куклите; тел.: 094/ 600 
399, 0887 381 855

продавам хубав двустаен 
апартамент, с южно изложе-
ние, в близост до Музея; тел.: 
0878 864 985, 0899 864 954

продавам масивна едное-
тажна къща, с жилищна площ 
около 75 кв. м, находяща се в 
централната 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. „Акджамия“, 
на главна улица, с проект за 
строеж на къща, цена 22 000 
лв.; тел.: 0898 633 302

продавам/Заменям пар-
цел, 521 кв. м, ж.к. “Крум Бъч-
варов”, без посредник; тел.: 
0876 099 585

продавам изгодно голяма 
тухлена гарсониера в ж.к. “Хи-
мик”, 50 кв. м; тел.: 0888 259 
935

продавам самостоятелна 
къща в идеален център, след 
основен ремонт, с прилежащо 
дворно място 250 кв. м (озеле-
нено); тел.: 0878 864 985, 0899 
864 954

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

продавам двустаен апар-
тамент – ет. 3, и тристаен – ет. 

1, с гараж, в новата част на 
ж.к. „Г. Бенковски“; 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 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 пане-
лен апартамент в ж.к. „Васил 
Левски“, ет. 7 – 34 000 лв.; тел.: 
094/ 600 399,0887 381 855

продавам двустаен ту-
хлен апартамент в центъра 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. По-
крайна, 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 катего-
рия, обработваема, цена 1000 
лева; тел.: 0897 942 438

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

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

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

продавам етажи от къщи 
до автогарата, в идеален цен-
тър, ж.к. „Плиска“, със собст-
вен вход; тел.: 094/ 600 399, 
0887 381 855

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

продавам тристаен пане-
лен апартамент в ж.к. “Васил 
Левски”, от собственик; тел.: 
0878 767 476

продавам тристаен апар-
тамент, с гараж, в ж.к. „Христо 
Ботев“, ет. 3; тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

кУпУва имоти 

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

купувам промишлен/тър-
говски или друг вид имот в 

град Видин, със сграда и двор, 
за предпочитане на изплаща-
не 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 обзаведе-
на гарсониера; тел.: 0897 944 
112

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

давам под наем халета; 
тел.: 0888 677 866

тЪрСи под наем 

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

разни продаЖБи 

продавам нов фризер-ра-
кла и стъклена плетена дама-
джана 40 л за ракия; тел.: 0885 
243 038

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

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

продавам банциг и бора-
парат; тел.: 0884 850 159

разни кУпУва

изкупувам народни но-
сии, всякакви; тел.: 0878 241 
027

раБота

търся жена за седмично 
почистване на жилище; тел.: 
0879 124 650 – след 16:00 ч.

търся продавач на вест-
ници; тел.: 0879 168 048

УСлУги

Уроци по английски език 
от частен учител; тел.: 0896 
294 434

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

Строително-ремонтни 
дейности, боядисване, пре-
градни стени, фаянс, ламинат, 
ВиК инсталации; тел.: 0898 
674 203, 0889 128 424, 0896 
332 063

СелСкоСтоп. теХника

продавам трактор ЮМЗ, 
косачка Е302, балирачка, се-
носъбирач, чизел и плуг; тел.: 
0895 617 043
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почитателите на класиче-
ската музика скоро няма 
да забравят.

Макар концертът във 
Видин да е част от турне, 
което Максим Ешкенази и 
Георги Черкин правят в ня-
колко български града, тук 
бе представена малко по-

различна програма вместо 
изцяло Моцартова, която 
те показват на останали-
те места, където гостуват. 
Така видинската публика 
се наслади на разнообраз-
на програма, включваща 
Бетовен – „Лунната сона-
та“ и „На Елиза“; Моцарт – 
A la Turca; Дебюси – „Лун-

на светлина“. 
Оркестрациите на по-

пулярните произведения 
за пиано са дело на Георги 
Черкин. На пресконферен-
ция няколко часа преди 
концерта, в която участ-
ваха и маестро Ешкенази 
и директорът на Симфо-
ниета Видин Мирослав 

Максим Ешкенази, Георги Черкин и 
Симфониета – Видин с невероятен концерт

Кръстев, самият Черкин 
сподели относно програ-
мата: „Произведенията са 
популярни и известни. Но 
са най-известни в ориги-
налната си форма, която 
е за соло пиано. Аз преди 
време направих на тези и 
други произведения аран-
жимент за пиано и оркес-
тър, където пианото не се 
променя, просто оркестъ-
рът добавя „цвят“, мащаб, 
въздействие. Това е една 
много достъпна и изклю-
чително приятна програма 
за слушане, която би раз-
сеяла всеки човек от про-
блемите и ще го зареди с 
настроение“. Думи, с кои-
то всеки, имал щастието 
да присъства на концерта 
на 11 март, със сигурност 
ще се съгласи. 

Максим Ешкенази е до-
бре познат на видинската 
публика, Георги Черкин 
също не работи за пръв 
път със Симфониета – Ви-
дин. „Творческото ни съ-
трудничество с двамата 
датира от много години. С 
маестро Ешкенази някол-

ко пъти сме реализирали 
концерти във връзка със 
създадената от него об-
разователна инициатива 
„Фортисимо в клас“. Госту-
вал ни е и по други прият-

ни поводи. С Георги също 
имаме едно творческо 
запознанство далеч във 
времето“, разказа на съ-
щата пресконференция 
директорът на Симфо-
ниета – Видин Мирослав 
Кръстев. 

Оказва се обаче, че 
сътрудничеството със 
Симфониета – Видин не 
е единствената връзка 
на Максим Ешкенази с 
нашия град. Баба му – 
Виолета Ешкенази, до 
1944 година е живяла 
във Видин, в къща в бли-
зост до някогашната ап-
тека „Лиджи“, намирала 
се на мястото на бившия 
партиен дом. 

Концертът завърши с 
една приятна изненада 
– неочаквана и за публи-
ката, и за участниците. 
След края на програмата, 
когато изпълнителите се 
готвеха да напуснат сце-
ната, 9-годишната София 
Ангелова, чиято майка 
е оркестрантка в Сим-
фониета – Видин, скочи 
от мястото си на втория 
ред в залата, качи се на 

сцената и седна на пиано-
то. А изпълнението й беше 
чудесен завършек на една 
невероятна вечер.


