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Емилиян Енчев бе избран за 
ръководител на Общинската 
организация на ПП ГЕРБ - Видин

Некропол от II хилядолетие пр. Христа 
край видинското село Балей разкрива 
минало отпреди хилядолетия

Видин бе домакин на кампанията „Бъди войник“

Община Видин очаква подкрепа от 
държавата за инфраструктури ремонти
Това обяви кметът д-р Цветан 
Ценков на срещи с жители на 

Новоселци и Дунавци

Златен и два бронзови медала за видинския 
клуб СК „Борба, самбо, джудо“ от ДЛШ по джудо

3 медала от Републиканско първенство 
по джудо за СК „Бъдин“ – самбо и джудо

17 медала за видинските състезатели от 
СК „Радуканови“ от турнира “Атлетите на Враца”

Във Видин бе учреден 
Регионален съюз на физиците
През 2021 година градът ни ще е домакин на 
49-ата Национална конференция по физика

Отложиха делото за 
убийството на Теди
Роднини, близки и приятели на застреляния 
в „Бали клуб“ 31-годишен млад мъж излязоха 

на протест с искане за справедлив процес

В третото издание 
на турнира “Атлетите на 
Враца”, който се органи-
зира от СК “Олимпия” с 

подкрепата на местната 
администрация, взеха 

Община Видин очак-
ва помощ от държавата 
за подобряване на ин-
фраструктурата. Това 
съобщи кметът на об-
щина Видин д-р Цветан 
Ценков пред жители на 
Новоселци и Дунавци. 

Градоначалникът прове-
де на 15 октомври срещи 
в двете населени места, 
а заедно с него бяха 
председателят на Об-
щинския съвет Генади 

Емилиян Енчев е из-
браният нов ръководи-
тел на Общинската ор-
ганизация на ПП ГЕРБ 
– Видин. Той бе избран 
единодушно на провело-
то се изборно събрание 

на общинската структура 
на 9 октомври в залата на 
Областния конферентен 
център в дунавския град. 
Делегатите на събрание-

За втора поредна годи-
на Видин бе един от гра-
довете, където се проведе 
кампанията „Бъди войник“. 
Събитието, което бе реа-
лизирано от Министерство 
на отбраната със съдей-
ствието на Община Видин, 
се проведе на 13 октомври 
и включваше информа-
ционна борса, показ на 
техника и въоръжение, де-
монстрации на бойни тех-
ники и тактики и за финал 
– невероятен концерт. 

Една от целите, които 
си поставя Министерство 
на отбраната с тази ини-
циатива е да запознае 

Некропол от средна-
та и късната бронзова 
епоха край видинското 
село Балей разкрива 
минало отпреди хиля-
долетия. Намерените 
археологически находки 
в некропола разкриват 

отношението към смър-
тта на древно речно на-
селение, живеело около 
1600-1000 година преди 
Христа по поречието на 
Дунав, разказва гл. ас. 

Във Видин вече има 
Регионален съюз на фи-
зиците. Структурата беше 
официално учредена на 
13 октомври. За неин пръв 

председател бе избра-
на Теодора Ганчева, за 
секретар бе определена 

Делото за убийството 
на Теодор Иванов от Ви-
дин беше отложено зара-
ди неявяване в Съда на 
защитника на обвинения 

в деянието Александър 
Стоянов – Шемета. На 
14 октомври Окръжният 
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съд във Видин трябваше 
да гледа в първо разпоре-
дително заседание делото 
срещу Стоянов, който е 
обвинен, че чрез произвеж-
дане на изстрел от прерабо-
тен сигнално-газов пистолет 
кал. 9 мм предумишлено е 
причинил смъртта на 31-го-
дишния Теодор, настъпила 
в резултат от остра кръво-
загуба, вследствие разкъс-
ване на голям магистрален 
съд – сънна артерия. При-
помняме, че трагедията се 
разигра в „Бали клуб“ на 19 
януари тази година около 7 
часа сутринта. А ако бъде 
признат за виновен по пов-
дигнатото му обвинение, 
Александър Стоянов може 
да лежи в затвор от десет 
до двадесет години.

Пред видинския съд 
роднини, близки и прияте-
ли на Теодор организираха 
протест, за да настояват за 
справедлив процес и за по-
висока присъда за извърши-
теля. И да заявят, че място-
то на убийците е в затвора, 
а не под домашен арест, 

визирайки факта, че Алек-
сандър Стоянов е именно с 
поставена такава мярка. 

„Тук съм, за да поискам 
справедливост. Бих искала 
да припомня на магистрати-
те, да ги призова да се при-
държат към принципите на 
правото и справедливостта. 
Сторено е нещо непоправи-
мо и такива хора не трябва 
да излизат от затвора“, зая-
ви за вестник „НИЕ“ Марга-
рита Милчева, братовчедка 
на Теди. 

Иван Йотов, бащата на 
убития млад мъж, обясни, 

че излизат на протест, за 
да няма в бъдеще и други 
почернени семейства. „Ние 
сме тук, за да искаме спра-
ведливост – справедливост 
от Видинския окръжен съд, 
справедливост от съста-
ва, който ще гледа делото. 
Искаме това нещо да не се 
случва повече в нашия град. 
Да не страдат други родите-
ли, почернени от този тежък 
инцидент, оставил 4-годиш-
но дете сираче, млада жена 
вдовица“, сподели родите-
лят. 

Той заяви, че настояват 
убиецът на Теди да полу-
чи по-тежко наказание от 
предвиденото в повдигна-
тото обвинение. „Чл. 115, 
по който е повдигнато обви-
нението, нас не ни удовлет-
ворява. Затвор от 10 до 20 
години – нас това нещо не 
ни устройва. Това е много 
малка присъда. Съкрате-
но съдебно производство, 
една трета от него се сваля 
от присъдата. Ще остане да 
лежи 10 години. За такова 
убийство 10 г. е много лека 
присъда“, категоричен беше 

Иван Йотов. 
Затова роднините, близ-

ките и приятелите на Теди 
настояват да бъде повдиг-
нато обвинение по чл. 116 
от Наказателния кодекс. 
„Това убийство е с висока 
обществена опасност. На-
правено е в нощен клуб, 
в който ходят много хора, 
затова искаме по-тежката 
мярка. Ние сме тук и ще ча-
каме да видим по-нататъш-
ните действия на Видин-
ския окръжен съд. Имаме 
съмнения в справедливост-
та на днешния процес. Об-
виняемият Александър е 
пуснат под домашен арест. 
Променена е мярката „за-
държане под стража“. При 
тази промяна на мярката 
ние се притесняваме, че об-
виняемият може да влияе 
на процеса, може да влияе 
на свидетелите – да проме-
нят своите показания. Зато-
ва сме тук, не искаме това 
да се случва“, заяви бащата 
на Теодор.

В протеста се включи и 
Даниел Вътков, приятел на 
убития млад мъж. „Прия-

тел бях на Теодор и на се-
мейството му. Тук съм да 
ги подкрепя, защото този 
инцидент нанесе травми 
на много хора, не само на 
майката и на бащата. Това, 
за което сме тук всички, е да 
подкрепим близките. Случа-
ят е много ясен. Той е тра-
гичен и би трябвало съдът 
да си свърши правилно ра-
ботата и всеки да си носи 
отговорност за това, което 
е свършил. Това не може 
да се изтрие с гума. Погле-
днете какво представляват 
и двамата – хора работос-
пособни, весели, засмени 

бяха. Оттук натам вече това 
са счупени хора. Мъчно ми 
е. Иван, бащата ми е мно-
го близък, Теодор също ми 
беше много близък. Той се 
грижеше много за детето 
си“, разказа Даниел.

Иван Цанов, който също 
бил приятел на Теодор, 
сподели, че е жалко, когато 
един толкова млад човек 
си отиде, и то по подобен 
насилствен начин: „Много 
се учудих като разбрах, че 
убиецът е под домашен 
арест. Убийците трябва да 
са в затвора. Чакаме един 
справедлив процес и всеки 
да си получи това, което за-
служава. Не можем да вър-
нем Теодор, но поне да е 
справедлив процесът“.

В крайна сметка обаче 
делото беше отложено, а от 
Окръжния съд съобщиха, 
че адвокатът на подсъди-
мия е представил болни-
чен лист. Нов опит да бъде 
даден старт на съдебното 
производство срещу Алек-
сандър Стоянов – Шемета 
ще бъде направен на 9 но-
ември, като заседанието ще 
е от 10:00 часа.

Общината изгражда система за видеонаблюдение във Видин

Отложиха делото за убийството на Теди

Започна поставяне-
то на общо 10 камери на 
ключови места във Видин. 
В бюджета на Общината 
са предвидени 10 000 лв. 
за закупуване и монти-
ране на камерите, както 
и за надграждане на тех-
ническите възможности 
в общинската структура, 
където постъпва сигналът. 
Целта е изградената сис-
тема да бъде в помощ на 
органите на реда, но да 
има и превантивен ефект. 

На 14 октомври кметът 
на община Видин д-р Цве-
тан Ценков и секретарят 
на Общината Валери Ди-

митров отидоха на кръсто-
вището на бул. „Панония“ 
и ул. „Цар Иван Асен II“, 
където започна монтира-
нето на две камери. Та-
кива ще бъдат поставени 
и на кръстовищата на: ул. 
„Цар Симеон Велики“ и ул. 
„Райна Княгиня“ (светофа-
рите до музей „Конака“); 
бул. „Панония“ и ул. „Ака-
демик Стефан Младенов“ 
(кръговото до съботния 
пазар); бул. „Панония“ и 
ул. „Широка“ (кръговото 
до „Къщата с куклите“); ул. 
„Широка“ и ул. „Цар Симе-
он Велики“ (светофарите 
до сградата на ОДМВР – 

Видин); ул. „Христо Ботев“ 
и ул. „Гео Милев“ (свето-
фарите до МБАЛ „Света 
Петка“); ул. „Екзарх Йо-
сиф I“ и ул. „Хан Аспарух“ 
(площад „Ташкюприя“); ул. 
„Пейо Яворов“ и ул. „Княз 
Александър Батенберг“ 
(кръговото до жп гарата).

„Поели сме ангажимент 
пред гражданите на общи-
на Видин за изграждане 
на видеонаблюдение и по-
ставяне на енергоспестя-
ващо осветление не само 
в града, но и по селата. 
Така ще осигурим по-ком-
фортен живот на хората и 
те ще се чувстват в по-го-

ляма безопасност“, заяви 
д-р Ценков. Той допълни, 
че това ще се реализира 
със средства от бюдже-
та, но Общината търси и 
други възможности. В тази 
връзка се провеждат раз-
говори с бизнеса, който 
да подпомогне усилията 
на общинското ръковод-
ство. Първите резултати 
са факт – предстои в село 
Кошава да бъдат поставе-
ни три камери, дарение от 
местен земеделски произ-
водител. На входа на град 
Видин, при ж.к. „Заводско 
селище“ вече е монтирана 
камера с възможност и за 

разчитане на регистраци-
онни номера – тя е даре-
на на Общината от фирма 
„Бдин БГ Ком“ и в момен-
та се тества. Идеята е на 

следващ етап на всички 
входове на града да бъдат 
поставени подобни каме-
ри. 

Маргарита Милчева, братовчедка на Теди Иван Йотов, бащата на убития млад мъж

Даниел Вътков, приятел на семейството Иван Цанов, приятел на Теодор
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то единодушно гласуваха 
за предложените кандида-
тури на Емилиян Енчев и 
Тихомир Станчев, с които 
се попълни съставът на 
общинското ръководство 

на партията. Те заеха мес-
тата на напусналите 2-ма 
членове на общинската ор-
ганизация на ПП ГЕРБ. 

Емилиян  Енчев, с ре-
шение на ИК на ПП ГЕРБ 
от януари месец т.г., изпъл-
няваше длъжността вре-

14 млн. лв. се предоставят 
за закупуване на преносими 

компютри за нуждите на училищата

Облекчават процедурата за обезщетения на отчуждените 
имоти за модернизация на пътя Видин – Ботевград
Улеснението за физически и юридически лица се отнася за 
имотите на територията на общините Видин и Грамада

Емилиян Енчев бе избран за ръководител на Общинската организация на ПП ГЕРБ - Видин

Правителството пре-
доставя 14 млн. лева за 
закупуване на преноси-
ми компютри за нуждите 
на държавните и общин-
ските училища.

С одобрените допъл-
нителни средства ще 
бъдат закупени 16 000 
устройства, от които 12 
000 броя за ученици и 
4 000 броя за учители, 
като по този начин ще 
се осигурят преносими 
компютри за тази част от 
учителите и учениците, 
които нямат финансо-

вата възможност да се 
снабдят със собствени 
такива.

В случай че се нало-
жи дистанционно обуче-
ние в електронна среда, 
устройствата бързо ще 
обезпечат учебния про-
цес от разстояние, а в 
периодите, в които не 
се налага дистанцион-
но обучение, техноло-
гичните фондове ще се 
ползват в присъствения 
учебен процес и ще га-
рантират по-високото му 
ниво.

Облекчава се проце-
дурата по изплащане на 
обезщетения за отчужде-
ните имоти засегнати от 
обект Модернизация на 
път I-1 (Е-79) "Видин - Бо-

тевград" на територията 
на община Видин и общи-
на Грамада, съобщиха от 
Областна администрация.

От физическите и 
юридическите лица няма 

да се изисква актуално 
удостоверение за тежести 
върху имота, издадено от 
Служба по вписванията. 
Правоимащите лица ще 
попълват декларация по 
образец, с която лично ще 
декларират наличието или 
липсата на вещни тежести 
върху отчуждените имоти. 
Областна администрация 
Видин ще извършва слу-
жебни проверки за досто-
верността на декларира-
ните данни.

Дадена е възможност 
на физическите лица при 
липса на нотариално за-
верен споразумителен 
протокол, определящ дя-

ловете на наследниците 
или нотариално завере-
но пълномощно, с което 
се упълномощава един 
от тях да получи цялата 
сума, да бъде представен 
документ от нотариус в 
оригинал удостоверяващ 
дела и размера на обез-
щетението на съответното 
лице. 

Новия набор докумен-
ти може да намерите на 
сайта на Областна адми-
нистрация Видин в сек-
ция „Административно 
обслужване“/Образци на 
документи за изплащане 
на обезщетения.

Тихомир Станчев вече е част 
от ръководството на Общинска-
та организация на партията

Владимир Тошев, облас-
тен координатор на ПП ГЕРБ

менен ръководител 
на общинската пар-
тийна организация 
до провеждането на 
изборното събрание 
и единодушното му 
избиране. 

Тихомир Стан-
чев е млад човек, 
общински съветник 
от ПП ГЕРБ, има 
висше образование 
и успешен частен 
бизнес, семеeн.

Видинската об-
щинска организа-
ция на ПП ГЕРБ е 
в добра кондиция, 
работи добре и 
води редовен ор-
ганизационен жи-
вот, независимо от 

ограниченията наложени 
от пандемията, каза в сло-
вото си пред събранието 
Владимир Тошев, облас-
тен координатор на ПП 
ГЕРБ. Само за последни-
те няколко месеца ново-

постъпилите членове  в 
общинската организация, 
която е и най-голямата на 
територията на Видинска 
област, са над 240, уточ-
ни Тошев. „Това означава, 
че водим устойчива поли-
тика и тя е насочена към 
хората. И това се дължи 

в огромна степен на огро-
мната организационна ра-
бота на ръководството на 
Общинската организация 
и на Емилиян Енчев, който 
бе й неин временен ръко-
водител“, каза областният 
координатор.

Емилиян Енчев благо-

дари за доверието и уве-
ри присъстващите, че ще 
работи за издигане авто-
ритета на ПП  ГЕРБ в об-
щината, Видинска област 
и България. Ще продъл-
жава да създава мостове 
между всички членове на 
организацията и за утвър-
ждаване доверието и про-
веждането на богат орга-
низационен живот. 

„Радостно е, че днес 
има толкова много желае-
щи да членуват в партията. 
Днес видинската организа-
ция на ГЕРБ е сплотена и 
единна. Доказателство за 
това е големият брой но-
воприети членове, и сред 
тях преобладават младите 

хора и утвърдили се про-
фесионалисти, които за-
емат различни ръководни 
постове“, каза още Енчев. 

Изборното партийното 
събрание във Видин се 
проведе при спазването на 
всички противоепидемич-
ни мерки, осигурени бяха 
маски и дезинфектанти за 
всички присъстващи.

народните пред-
ставители калин 

вельов и вла-
димир тошев 

ще се срещнат с 
представители 
на културните 

институции във 
видин

На 19 октомври 
(понеделник) 2020 г. 
народните представи-
тели Калин Вельов и 
Владимир Тошев ще 
вземат участие в дис-
кусия на тема „Роля-
та на читалищата за 
развитие на културния 
туризъм в община Ви-
дин“ с участието на 
представители на чи-
талища, културни ин-
ститути и организации 
в залата на Общински 
съвет – Видин. Те ще 
присъстват и на Кон-
церт на Ансамбъла 
за народни песни и 
танци „Дунав” на пло-
щад „Бдинци”, с кой-
то ще се даде начало 
на мероприятията за 
отбелязване на Дими-
тровден  – духовния 
празник на Видин. 

От 14 часа в Реги-
оналния пресклуб на 
БТА в дунавския град 
депутатът - член на 
парламентарната ко-
мисия по културата и 
медиите в НС Калин 
Вельов и Владимир 
Тошев ще разговарят 
с представителите на 
медиите във Видин. От 
15 часа в конферент-
ния център на Област-
ната администрация 
ще започне публична 
среща – разговор с 
представители на кул-
турните институти и 
артистите на свободна 
практика от региона.
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Община Видин приема  заявления 
за финансово подпомагане на 

лица с репродуктивни проблеми

Велков, заместник-кме-
тът Светослав Скорчев и 
секретарят на Общината 
Валери Димитров. Сре-
щите са в изпълнение 
на поетия ангажимент 
от общинското ръковод-
ство за провеждане вся-
ка седмица на изнесени 
приемни в населените 
места, за да могат хора-
та да споделят основни-
те проблеми, които чакат 
решение. 

„Тази сутрин имаме 
една радостна вест – за 
пръв път откакто съм кмет 
държавата ще ни даде 
възможност да използва-
ме около 2 700 000 лв. за 
ремонт на инфраструкту-
ра в населените места“, 
съобщи д-р Ценков, пред 
жители на Дунавци, като 

уточни, че става въпрос 
за целева подкрепа, ко-
ято се очаква Община-
та да получи. „Целта ни 
е през следващите три 
години малко по малко, 
но постоянно да ремон-
тираме улици, няма как 
това да стане отведнъж, 
защото проблеми с ин-
фраструктурата има във 
всички населени места“, 
заяви д-р Цветан Ценков 
на срещата в Новоселци. 
Кметът призова хората 
в двете населени места, 

Община Видин очаква подкрепа от държавата за инфраструктури ремонти

От 13 октомври се 
приемат заявления за 
финансово подпомагане 
на лица с репродуктив-
ни проблеми в община 
Видин. Документите се 
подават лично или чрез 
пълномощник в Центъра 
за услуги и информация 
на гражданите на Общи-
на Видин, гише „Общо 
деловодство“, в срок до 
17:00 ч. на 12 ноември. 
Образец на заявлени-
ето, както и подробна 
документация са публи-
кувани на сайта на Об-
щина Видин. Те могат 
да бъдат получени и на 
място, в Информацион-
ния център. За допъл-
нителна информация на 
тел.: 094 609 493.

От Общината при-
помнят, че на проведе-

ното на 2 октомври за-
седание на Общински 
съвет – Видин беше 
приет нов Правилник 
на Община Видин за 
финансово подпома-
гане на изследвания и 
процедури при лечение 
на лица с репродуктив-
ни проблеми. С него се 
цели увеличаване на 
възможностите за под-
крепа на раждаемостта 
чрез увеличаване на 
броя на процедурите по 
асистирана репродук-
ция, въвеждане на ясни 
и прозрачни правила за 
преценка на всеки отде-
лен случай и улеснява-
не на кандидатстването, 
осигуряване на по-лесен 
достъп на желаещите да 
ползват тази помощ. 

заедно с кметовете, да 
определят улиците, кои-
то най-спешно се нужда-
ят от ремонт, за да бъдат 
включени в програмата 
за капиталови разходи. 

за уличното освет-
ление и чистотата

По отношение на 
проблема с уличното 
осветление, който беше 
поставен и в Дунавци, и 
Новоселци, градоначал-
никът обясни, че в момен-
та се прави обследване 
във връзка с подготвян 
проект за цялостна под-
мяна на уличното освет-
ление в община Видин с 
енергоспестяващо. Д-р 
Ценков допълни, че спо-
ред направените предва-
рителни анализи това ще 
доведе до икономия от 
над 70% на разходите за 
ел. енергия. 

Хората от Новоселци 
се оплакаха, че редовно, 
когато пуснат искане да 
бъде сменена изгоряла 
крушка на улична лампа, 
получават отговор, че 
вишката на Общината в 
момента е заета друга-
де. „В момента тече об-
ществената поръчка за 
закупуване на машини, 
които са ни необходими 
за работа – там сме за-
ложили закупуване на 
още две вишки“, обясни 
градоначалникът. Той до-
пълни, че заедно с това 
Общината ще се сдобие 
и със собствена техника 
за сметосъбиране и сме-
тоизвозване.

новоселци – едно 
от селата с най-тежката 
инфраструктура

По време на срещата 
в Новоселци жители спо-
делиха трудностите, ко-
ито срещат да узаконят 
имотите си, върнати при 
разпадането на аграрно-
промишлените компле-
кси. Кметът отбеляза, 
че Новоселци е едно от 
селата с най-тежката ин-

фраструктура в 
община Видин, 
д о п ъ л н и т е л е н 
проблем са имен-
но имотите, които 
реално не същест-
вуват в правния 
мир – промяната 
на тази ситуация 
минава през при-
емане на нов ус-
тройствен план, 
заяви д-р Ценков. 
„Ние сме старти-
рали процеси по 
изработване на нов Общ 
устройствен план на град 

Видин и нов Общ устрой-
ствен план на общината. 
Говорих със заместник-
министъра на регионал-
ното развитие г-н Нанков 
по тази тема – евенту-
ално Министерството да 
финансира този 
процес, защото 
той не е евтин, 
200 000 лв. е ми-
нималната цена“, 
обясни градона-
чалникът. 

Жители на 
селото се опла-
каха и от лошо-
то състояние на 
кофите за смет, 
голяма част от 
които са счупе-
ни. „Като цяло 
има проблем с 
контейнерите за 
битови отпадъци, 
които са под наем. Об-
щина Видин плаща наем 
за тези кофи, както и за 
машините за сметосъби-
ране, само две от които 
са общински“, отбеляза 
председателят на Об-
щинския съвет. „Наемът 
за тези кофи е 14 000 лв. 
на месец без ДДС, което 
не е никак малко. Общи-

ната ще кандидатства за 
кредит, за да може да си 
закупи собствени кофи и 
да плаща не наем, а да 
ги изплати за период от 
4 години“, обясни Генади 
Велков. 

Хората споделиха 
пред представителите 
на общинското ръковод-
ство и за проблеми с 
нарушаване на реда от 
страна на някои жители 
на Новоселци, за което 
са подавани многократ-
но жалби. Видинският 
кмет пое ангажимент да 
проведе среща с пред-
ставители на МВР и на 
прокуратурата, за да се 
информира какви дейст-
вия са предприели отго-
ворните институции. В 
същото време д-р Ценков 
припомни, че Общината 
вече стартира поетапно 
изграждане на система 
за видеонаблюдение, 

което да обхване всички 
населени места и да по-
могне за поддържане на 
реда и сигурността.

На срещата в Дунав-
ци граждани поискаха 
подкрепата на градона-
чалника за решаване 
на проблема с миризма-
та от свинекомплекса. 
Д-р Ценков обясни, че 

са провеждани срещи с 
ръководството на пред-
приятието, но Община 
Видин няма правомощия 
да разрешава или забра-
нява функционирането 
на подобен промишлен 
обект. Увери обаче, че 
заедно с експертите в 
администрацията ще об-
съдят какви са законо-
вите механизми, с които 
Общината разполага в 
този случай.

има ли бъдеще ви-
динската болница?

Това попитаха жители 
на Дунавци, които изра-
зиха загриженост за със-
тоянието на лечебното 
заведение във връзка с 
нефункциониращите от-
деления, което налага 
пациенти да бъдат транс-
портирани до Белоград-
чик, Лом, Монтана. 

До тук се е стигна-
ло заради недобър ме-

ниджмънт, коментира 
видинският кмет. Той 
обясни, че мажоритарен 
собственик на лечебното 
заведение е държава-
та, но Общината помага 
според възможностите 
си за решаване на про-
блемите на МБАЛ „Света 
Петка“, основният от ко-
ито е липсата на кадри. 
В тази връзка с решение 
на Общинския съвет се 
предоставят безвъзмезд-
но жилища на лекари, 
желаещи да работят в 
нашата болница, при-
помни кметът. И съобщи, 
че се полагат усилия, и е 
постигнат напредък, да 
заработят отделението 
по акушерство и гине-
кология и по нервни бо-
лести, да бъде разкрито 
отново урологично отде-
ление, както и да бъде 
възстановена съдовата 
хирургия.
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Поли Градомирова.
Мотивите за създаване 

на новата структура бяха 
представени на прескон-
ференция, в която учас-
тие взеха проф. дфн Иван 
Лалов, бивш министър на 
образованието и дългого-
дишен ректор на Софий-
ския университет, проф. 
дфзн Александър Драйшу, 
председател на Съюза на 

физиците в България, доц. 
д-р Мая Гайдарова, член 
на Управителния съвет на 
Съюза на физиците, на-
шият съгражданин проф. 
Вили Лилков, също член 
на УС на Съюза, и начал-
никът на Регионално упра-
вление на образованието 
Веселка Асенова. 

„Смятам, че във Видин 
е време да учредим съюз 
на физиците и да покажем 
на нашите съграждани как-
во работим, какво правим. 
И да покажем на бъдещо-
то поколение, на нашите 

деца, че те също могат и 
са тези, които трябва да ни 
наследят“, заяви Веселка 
Асенова, която е физик по 
образование. 

Видин е един от инте-
лектуалните центрове на 
България, заяви проф. 
Иван Лалов. „Физиката 
има роля не само за обра-
зованието, но и за форми-
рането на културата и ми-
рогледа на всеки човек“, 
категоричен беше учени-
ят. Той коментира, че все 
повече в съвременното 
общество се засилва фе-
номенът на недоверието 

в науката като цяло, което 
може да бъде преодоляно 
само ако съвременните 
научни идеи и достиже-
ния стигнат до широката 

аудитория, която е и една 
от задачите на регионал-

ните структури на Съюза 
на физиците. „Надяваме 
се, че клонът на физиците 
във Видин ще играе точно 
такава роля“, заяви проф. 
Лалов.

49-ата национална 
конференция по физика 
се планира да бъде във 
видин

Учредяването на Реги-
онален съюз на физиците 
е във връзка с плановете 
през 2021 година Видин 
да е домакин на 49-ата 
Национална конференция 
по физика, обясни проф. 

Вили Лилков. „В Реги-
оналния съюз могат да 
членуват не само физици 
по образование, но и всич-
ки, които се интересуват 
от физиката и от науката 
като цяло. Идеята на този 
клон е не само да бъде 
като съорганизатор на На-
ционалната конференция, 
но и да се развива и да се 
включи в общия ритъм на 
работа на Съюза на фи-
зиците в България и да 
помага за популяризира-
нето на физиката“, посо-
чи проф. Лилков, който е 
определен за председател 
на организационния коми-
тет за 49-тата Национална 
конференция по физика.

Плановете са научни-
ят форум да се проведе 
в периода от 3 до 6 юни 
догодина, като кметът на 
община Видин д-р Цветан 
Ценков ще бъде поканен 
за почетен председател 
на конференцията, съоб-

щи проф. Лилков. „Темата 
е „Физиката в STEM обра-
зованието и инженерните 
специалности“. Достатъч-
но широка тема, която 
предполага и достатъчно 
широко участие на учители 
и на всички хора, които са 
ангажирани със станалото 
модерно в последните го-
дини STEM образование“, 
обясни проф. Лилков. Той 
допълни, че са посетили 

Средно училище „Цар Си-
меон Велики“ и са се уве-
рили, че базата там дава 
възможност за провеж-
дане на подобен научен 
форум, и то на едно много 
високо ниво. 

„Всички ние идваме с 
убеждението, че образо-
ванието е една непреход-
на ценност и че образова-
нието по физика е това, 
което, запалвайки искрата 
на интереса в децата, ще 
им разкрие колко красив и 
разбираем може да бъде 
светът около тях“, посочи 

на свой ред проф. Драйшу. 
Той сподели, че с колегите 
му се надяват, че научната 
конференция, която ще се 
проведе догодина във Ви-
дин, ще предизвика инте-
реса не само на учители-
те, но и на учениците, за 
които са предвидени спе-
циални ученически сесии. 

Съюзът на физиците 
ежегодно провежда на-
ционални конференции 
по физика на определена 
тематика, допълни доц. 
Мая Гайдарова. „Тези кон-
ференции представляват 
едно общество от всич-
ки заинтересовани лица 
– учители, научни работ-
ници, преподаватели във 
висшите училища и мла-
дежи. Надявам се да на-
правим нашата конферен-
ция в този прекрасен град 
и да заинтригуваме и об-
ществеността във Видин 
и по този начин да при-
общим града към нашата 
идея за популяризиране 
на физиката, да покажем 
значимостта на тази наука, 
която е важна част от чо-
вешката култура“, посочи 
доц. Гайдарова. Тя споде-
ли, че с колегите й от Съ-
юза на физиците са силно 
впечатлени от подкрепата, 
която среща идеята за ор-
ганизиране във Видин на-
ционална конференция по 
физика – както от страна 
на местните институции, 
така и сред представите-
лите на образователните 
среди в града. 

Храмов празник в обновения храм „Св. Параскева-Петка“

Във Видин бе учреден Регионален съюз на физиците

Проф.  Иван ЛаловВеселка Асенова
Проф. Вили Лилков

Проф. Александър 
Драйшу

Доц. Мая Гайдарова

За пета поредна 
година отбелязахме 
храмовия празник 
в обновения храм 
„Света Параскева-
Петка“, село Ру-
жинци. По покана 
на кмета на община 
Ружинци Алексан-
дър Александров и 
Църковното насто-
ятелство празничен 
водосвет отслужи 
Негово Високопре-
освещенство Ви-
динския митропо-
лит Даниил, Негово 

Преподобие ар-
химандрит Антим 
- протосингел на 
Видинска митро-
полия и Протойе-
рей Рафаил на 
фона на акепел-
ни ортодоксални 
песнопения. „При-
емете нашите 
благопожелания 
за крепко здраве, 
духовна бодрост 
и многолетно слу-
жение в полза на 
Църквата и оте-
чеството!“, поз-
драви събралите 

се Видинския владика.
Традиционно, както 

през последните години, 
пред частица от мощи-
те на света преподобна 
Параскева-Петка дойде 
да се преклони и кметът 
Александър Александров, 
който винаги е неотлъчно 
между хората. Присъства-
ха служители на общинска 
администрация, миряни, 
жители и гости на село Ру-
жинци.

Така че и на този праз-
ничен ден хората се докос-
наха до частица от мощи-
те й. В народните легенди, 
светицата се смесва с ду-
ха-покровител на къщата 
и семейството (затова се 
явява като змия-пазителка 
на дома).

Всичко мина много тър-
жествено и приятно. Бяха 
се събрали много хора. За 
пети път се чу камбанен 
звън, много въодушевено 
и приятно. Благодарност 
към Църковното настоя-
телство и Общинска адми-
нистрация за създадената 
организация. С брилянт-
но озвучаване, курбан за 
здраве, тържествен обяд 

и като средство за благо-
дарност към Бога завърши 
този ден.

иво иванов
снимки: александра 

димитрова
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Конкурс за есе по повод Деня 
на народните будители обяви 
видинското читалище „Цвят“

Дни на Еразъм+ в СУ “П. Р. Славейков” – Видин

По повод Деня на 
народните будители - 1 
ноември, Народно чита-
лище „Цвят 1870”, със 
съдействието на Реги-
онално управление на 
образованието – Видин, 
обявява конкурс за есе 
на тема „Народните бу-
дители – страдание, 
вдъхновение и надеж-
да“. Право на участие 
имат всички ученици от 
V до ХІІ клас. Литера-
турните творби в обем 

до 2 стандартни стра-
ници трябва да се пред-
ставят на e-mail: tsviat@
abv.bg. Към всяка творба 
участниците трябва да 
посочат трите си имена, 
класа и училището си. 
Оценяването ще се из-
върши от компетентно 
жури. Творбите ще бъдат 
класирани в две възрас-
тови групи: І група  – от V 
до VІІІ клас; ІІ група – от 
ІХ до ХІІ клас. За всяка 
възрастова група ще бъ-
дат присъдени І-ва, ІІ-ра 
и ІІІ-та награда. Краен 
срок за представяне на 
творбите – 28 октомври 
2020 г.  Наградите ще 
бъдат връчени на 2 но-
ември, понеделник, от 
17:30 часа в салона на 
Читалището.

За информация: тел. 
094/ 601 675; 0879 594 
785.

СУ “Петко Рачов Сла-
вейков” – Видин се вклю-
чи в инициативата „Дни на 
Еразъм+“, провеждаща се 
в периода 15 – 17 октом-
ври. Видинското училище 
направи това, като пока-
за различни материали 
и презентации, правени 
от ученици в рамките на 
изпълнявани проекти по 
програмата. Проектите са 
с разнообразна темати-
ка, но основната им цел е 
една – да са от полза на 
учениците, да ги обогатя-
ват и да надграждат по-
знанията им в различните 
области, подчертаха от СУ 
„П. Р. Славейков“. 

По проект “Заедно в 
природата“ бяха предста-
вени изработени от видин-
ските ученици материали 
и презентации, разказва-
щи за застрашени видове 
животни, птици, растения. 
На табла бяха показани 
снимки от посещенията 

на учениците и учителите 
от видинското училище на 
културните обиколки и сре-
щите с другите участници 
по проекта в различните 
държави. Две ученички от 
10-и клас споделиха впе-
чатленията си от участи-
ето в този проект, благо-
дарение на който имали 
възможност да посетят 
Италия и Финландия. 

Представен беше и 
проект, свързан с шахма-
та, който насърчава логи-
ческото мислене на учени-
ците. Основната идея била 
шахматът да се използва 
като средство и за обуче-
ние на деца до прогимна-
зиален етап под формата 
на различни логически 

игри, като се внасят най-
различни термини от нау-
ките. Играта се използва 

като начин на обучение по 
абсолютно всички предме-
ти, разказаха участниците 
в този проект. Приносът 
на видинското училище са 
онлайн игрите, оказали се 
много популярни сред де-
цата. Това се превърнало 
в гъвкав инструмент на 

обучение и било много ус-
пешно, отчетоха от видин-
ското училище.

Презентиран беше и 
проект, свързан с профе-
сионалната ориентация, 
насочен към деца в про-
гимназиален етап и имащ 
за цел да ги насочи към 
предприемачеството, кое-
то е актуално напоследък. 
„В нашето училище имаме 
предприемачески профил, 
тази година възприехме и 
професионално обучение 
по икономическа инфор-
матика, така че имаме 
опит и експертиза в тази 
посока. Нашият принос 
към този проект беше раз-
работката на бизнес план 
от деца, които са в 7-и 

клас – те работиха по оле-
котен шаблон, но това все 
пак им даде знания в тази 

посока“, каза ръководите-
лят на проекта Светослав 
Георгиев. 

„Умните неща в учили-
ще“ е друг проект, който 
училището представи в 
рамките на инициативата 
„Дни на Еразъм +“. „Де-
кември 2018 година посе-
тих Полша, град Замошк. 
Беше много интересно. 
Проектът беше много до-
бър, изкарахме си прият-
но, научихме много нови 
неща. Обогатихме си ан-
глийския език, запознахме 
се с колегите по проекта и 
създадохме приятелства. 
Представена ни беше 
тяхната култура, показаха 
ни различни местности, 
както и училището. Беше 
ни представено едно при-
ложение, наречено „Ка-
хут“, с което училището 
работи – то се използва за 
проверка на знанията, на-
правено е под формата на 
игра. Учениците там учат 

и си провеждат часовете с 
таблети. Направи ми впе-
чатление, че са много ор-
ганизирани и подготвени. 
Децата, които ни приемаха 
в семействата, бяха много 
дружелюбни, беше много 
хубаво“, сподели единаде-
сетокласникът Никола за 
впечатленията си от посе-
щението в Полша.

Представени бяха и 
проектите „Мост на кул-
турите“ и „Качествено 
образование – доброто 
бъдеще“. Филм за кре-
постта „Баба Вида“ създа-
ли учениците, с помощта 
на професионалисти по 
друг проект на „Еразъм +“ 
– „Замъците на река Ду-
нав – нашето свързващо 
наследство“. 

Участието в подобни 
проекти е изключително 
полезно, категорична е 
директорката на СУ „П. Р. 
Славейков“ Росица Дими-
трова. „Една част от пол-
зите се забелязват ведна-
га, друга част стават видни 
в годините напред. След 
това виждаме едно само-
чувствие у нашите деца, 
че те могат, че те знаят, 
отпускат се и говорят по-
добре и уверено англий-
ски език, което в крайна 
сметка е една от идеите. 
Участието на учениците в 
проектите цели те да при-
добият самочувствието, 
че по нищо не отстъпват 
на другите европейски 
деца. Полезно е, че се за-
познават с бита, с култу-
рата на другите държави 
съвсем отблизо и черпят 
информация за това как 
живеят другите европей-
ци. Това че учениците ни 
имат възможност да по-
сещават други училища, 
да опознаят другите обу-
чителни системи – всичко 
това е от полза за нашите 

деца“, сподели Росица Ди-
митрова. 

Тя посочи, че за учи-
телите ползата пък е въз-
можността за обмяна на 
опит и за заимстване на 
добри практики. Директор-
ката разказа, че например 
след запознаването с фин-
ландската образователна 
система дошла идеята за 
въвеждане на иновация 
във видинското училище. 
„Всички финландски деца 
говорят перфектно ан-
глийски език. Попитахме 
защо е така и как успяват 
да го постигнат. Казаха, че 
абсолютно всички филми 
са със субтитри, така че 
децата да имат възмож-
ност да четат и да учат 

езика – разбира се, там 
това е политика на дър-
жавата. Но това зароди в 
нас една идея – субтитри 
на български, разбира се, 
да въведем при определе-
ни учебни предмети: бъл-
гарски език и литература, 
английски език и човекът 
и природата. Въведохме 
именно гледане на филми 
със субтитри. Като ино-
вация ни беше прието от 
Министерството на обра-
зованието и науката и сега 
участваме и в Национал-
ната програма „Иновации 
в действие“, разказа Ди-
митрова. „Вземаме идеи 
от Европа и ги прилагаме 
при нас“, подчерта дирек-
торката на СУ „П. Р. Сла-
вейков“.

В момента видинското 
училище има шест активни 
проекта, по два от тях то е 
координатор, а по другите 
четири е партньор. Росица 
Димитрова съобщи, че са 
спечелени два нови проек-
та за периода 2020 – 2022 
година: единият е свързан 
с обучение на учители, а 
другият засяга темата за 
кибертормоза. 
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д-р Таня Христова, от На-
ционалния археологически 
институт с музей към Бъл-
гарската академия на нау-
ките (НАИМ към БАН). Тя 
заедно с гл. асистент д-р 
Георги Иванов от НАИМ 
са ръководители на екипа, 
който вече десет години 
работи на обекта. Консул-
тант на проучването е доц. 
д-р Стефан Александров. 
За поредна година разкоп-
ките се финансират от Ми-
нистерството на културата 
и на обекта работиха около 
месец екип от археолози от 
НАИМ, от Регионалния ис-
торически музей във Видин 
и студенти.

Разкритият некропол 
край село Балей е на се-
лище, съществувало в 
късната бронзова епоха, 
което е било обитавано в 
продължение над 400 годи-
ни, разказва д-р Христова. 

Селището е добре проуче-
но преди 30-на години, но 
дълго време археолозите 
не можели да открият не-
кропола към него. Некро-
полът е открит случайно от 
местни жители преди десе-
тина години,  при изкопни 
дейности в двора на къща, 
споделя археологът д-р 
Таня Христова.

„Обектът, на който ра-
ботихме това археологи-
ческо лято, е некропол от 
втората половина на второ-
то хилядолетие преди Хри-
ста. Тази година открихме 

погребални урни, в които 
са полагани кремираните 
костни останки на почина-
лите. Важното за нас е, че 
разкопаваме некропола на 
проученото преди 30-ина 
години селище и добиваме 
много ценна информация 
за живота, бита на тази 
древна култура, населява-
ла този район“, разказва 
д-р Таня Христова.

Некрополът показва 
отношението на хората, 

обитавали древното сели-
ще в района на днешното 

село Балей, към отвъдния 
свят. „За това ни говорят 
откритите погребални съ-
дове, урните, кантароси, 
различни украшения - ви-
сулки, игли, домакински 
съдове. И всички те богато 
украсени – в стила на т.н. 
инкрустирана керамика по 
Долен Дунав, характерна 
за обекти по двата бряга 
на р. Дунав в територията 
на България, Сърбия и Ру-
мъния“.

Учените са категорични, 
че според броя на гробни-
те комплекси и площта, на 
която се разкриват съпос-
тавени с подобни от този 
период по поречието на Ду-
нав, некрополът при Балей 
е сред най-големите. „Това 
са били селища с богата 
култура и с много добре 
развити взаимоотношения 

и търговски връзки, преди 
всичко по между им. Като 
казвам по между им, се има 
предвид територията, ко-
ято хората от тези селища 
са населявали. Това е една 
територия, обхващаща 
двата бряга на река Дунав 
от днешна  Северозападна 
България в посока Сърбия 
и Румъния. Населението е 
обитавало двете страни на 
река Дунав. Поддържани 
са много добри контакти и 
с останалите древни пле-
мена от това време. Със 
сигурност река Дунав им е 
била комуникационна ар-
терия. Открити са в Балей, 
а и на други обекти от тази 

култура, символични лод-
ки, направени от глина“, 
споделя 

д-р таня Христова и 
показва някои от най-
интересните находки 
от това археологическо 
лято.

„През този археологи-
чески сезон успяхме да 
завършим участък, чието 
проучване бе започнало 
по-рано, преди години. Ра-
ботихме и на нов участък в 

района на некропола“, по-
сочи тя.

„От некропола засега 
са ни известни три архео-
логически периода – сред-
на бронзова епоха, късна 
бронзова епоха и преход 
към ранна желязна епоха, 
като за нас е важно да ус-
тановим какви хора са жи-
вели по това време, какви 
съдове са използвали, в 
какви съдове са се погреб-
вали, на каква територия 
се е простирал некрополът. 
Тази година сме открили 
няколко гробни структури. 
Някои от тях са разбити от 
селскостопанската дейност, 
но последните две структу-
ри, които открихме са цели 
и доста запазени. В една 
от тях, открихме голямо ко-
личество съдове - четири 
амфоровидни съда и част 

от двоен съд, използвани 
за урни, с големи размери 
и много интересна украса. 
Върху урните и около тях 
открихме други купи – капа-
ци,   също богато украсени. 
До урните най-вероятно са 
поставяли животинска хра-
на, защото откриваме жи-
вотински кости. Това е част 
от погребалния им ритуал“, 
разказва археоложката.

„Другата структура е с 
три урни и отново покрита 
с купи-капаци. Керамич-
ните съдове и бронзовите 
висулки, които открихме 
в нея са поставени като 
гробен дар. Съдовете са 
с изключително богата ук-
раса – 4  кантароса, един 
малък, много богато укра-

сен съд – с глава на птица 
и  опашка, покрит с капаче, 
отново богато украсен и др. 
Богатата украса на урните 
и купите-капаци, и наличи-
ето на много погребални 
дарове, говорят, че най-ве-
роятно погребаните хора в 
тези структури не са били 
случайни”, обяснява на-
ходките д-р Христова.

„Втората структура е с 

две урни и отново покрити 
с купи-капаци. Предстои 
да анализираме и проучим 
тези две гробни структури с 

общо шест урни“, посочва 
д-р Таня Христова. 

Откритата керамика в 
некропола ще бъде пре-
дадена за реставрация, а 
на горелите човешки кости 
от погребалните урни ще 
бъде извършен антрополо-
гичен анализ. Животински-
те кости ще бъдат изпра-
тени за радиовъглеродно 
датиране, което ще покаже 

точна датировка. 
По голямата част от на-

мерените артефакти през 
това археологическо лято 
2020 г. край некропола в 
село Балей ще бъдат рас-
таврирани от реставратора 
в РИМ – Видин Екатери-
на Илиева и по традиция 
най-представителните ще 
бъдат показани през фев-
руари в Националната го-
дишна археологическа из-
ложба в Археологическия 
музей в София.

ирена данаилова, 
Бта

Некропол от II хилядолетие пр. Христа край видинското 
село Балей разкрива минало отпреди хилядолетия
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3 медала от Републиканско 
първенство по джудо за СК 

„Бъдин“ – самбо и джудо

Златен и два бронзови медала за видинския клуб 
СК „Борба, самбо, джудо“ от ДЛШ по джудо

участие над 200 състеза-
тели от клубове от Враца 
и страната. Събитието 
се проведе на 10 октом-
ври в лекоатлетическата 

писта, като участници-
те се съревноваваха в 8 
дисциплини - 60 м гладко 
бягане, бягане с препят-
ствия, 400 м, 600 м, 800 
м, скок дължина, скок от 
място, хвърляне на диск. 
За най-малките и техни-

17 медала за видинските състезатели от СК 
„Радуканови“ от турнира “Атлетите на Враца”

Състезателите от ви-
динския Спортен клуб 
„Бъдин“ – самбо и джудо 
спечелиха три медала – 
златен, сребърен и брон-
зов, на Републиканското 
първенство по джудо за 
момичета и момчета. В 
турнира, който се прове-
де на 10 октомври в град 
Пазарджик, се включиха 
366 състезатели от 45 
клуба от цяла България.

Възпитаниците на 
Габриела Кирилова от-

ново се качиха на по-
четната стълбичка. 
Шампионка в категория 
48 кг стана Рая Петро-
ва, Полина Добрилова 
в категория 32 кг се на-
реди на второ място. С 
бронз в категория +57 кг 
се завърна Мариана Фи-
липова. На пето място 
се класираха Кристиян 
Георгиев и Константин 
Ганчев.

снимки: ск „Бъ-
дин“ – самбо и джудо

те родители накрая беше 
организирана и щафета. 
Участниците бяха разде-
лени по възрасти момче-
та и момичета, като меда-
ли и предметни награди 
получиха първите трима 
във всяка дисциплина, 
а наредилите се на 4-то, 
5-то и 6-то място получи-
ха грамоти и предметни 
награди. 

Възпитаниците на 
Мирослав Радуканов от 

Спортен клуб по лека ат-
летика „Радуканови“ се 
завърнаха във Видин със 
17 медала, от които 9 злат-
ни, 5 сребърни 
и 3 бронзови. 
Ивайла Миши-
на във възрас-
това група мо-
мичета под 14 
г. спечели два 
златни медала 
в дисциплини-
те скок дъл-

жина с резултат 5.00 м и 
на 60 м с препятствия. В 
същата възрастова гру-
па Мартина Стефанова 
с резултат 8.34 на 60 м 
спечели златото, а на 60 
м с препятствия се кла-
сира на 2-ро място. Рая 
Пламенова отново във 
възрастова група моми-
чета под 14 г. се нареди 
на почетната стълбичка, 
като тя стана 2-ра на скок 
дължина и 3-та на 60 ме-
тра с препятствия. При 
родените 2010 г. момиче-

та и момчета златото на 
60 м гладко бягане и 50 
м с препятствия спечели-
ха Божидара Иванова и 
Пламен Митков. Златен 
медал на скок дължина с 
резултат 6 м и сребърен 
медал на 60 м спечели 
Любослав Лозанов, при 
родените 2004 г. Никола 
Дилов, при родените 2006 
г., грабна среброто на 
скок дължина. Божидар 
Димитров, при родените 
2007 г., стана 3-ти на 60 
м гладко бягане. Във въз-

растова група момичета 
родени 2012 г. и по-малки, 
Стефани Ванкова спече-
ли първо място на 50 м с 
препятствия и 2-ро място 
на 60 м. В щафетата деца 
и родители Иная Краси-
мирова с татко Ивайло 
станаха 3-ти. Най-добри-
те състезатели бяха отли-
чени от заместник-кмета 
на община Враца Петя 
Долапчиева.

Страницата подготви МАРИЯНА Герасимова

С три медала от Дър-
жавен личен шампионат 
(ДЛШ) по джудо се за-
върнаха състезателите на 
треньора Пламен Петров 
от видинския Спортен 
клуб „Борба, самбо, джу-
до“. На 10 октомври град 
Пазарджик беше домакин 
на шампионата. При го-
ляма конкуренция възпи-
таниците от СК „Борба, 
самбо, джудо“ завоюваха 
3 медала – един златен и 
два бронзови.

„Този шампионат беше 
за най-малката възрас-
това група в спорта. Това 
беше и последното със-
тезание от отложените 
заради пандемията пър-
венства. Участвахме с 9 
души. Спечелихме един 
златен и два бронзови ме-
дала“, обясни за в. „НИЕ“ 
Пламен Петров. Той пояс-
ни, че златен медал при 
момичетата в категория 
+57 кг е спечелила Ева 
Амико, която за втора по-

редна година е шампион 
в тази възрастова група. 
„Ева имаше четири чисти 
победи. Браво на моми-
чето, много добре подгот-
вено, със здрава психика. 
Догодина пак ще бъде в 
тази възрастова група и 
се надявам пак на такова 
класиране“, сподели тре-
ньорът. За двата бронзови 
медала се преборили Ни-
кола Илиев в категория 55 
кг и Боби Емилов в катего-
рия 60 кг.

„Предстоят ни отборни 
първенства по джудо в съ-
щата възрастова група, но, 
за съжаление, при моми-

четата не можем да напра-
вим отбор, защото трябва 
да имаме участнички и в 
10-те категории. С момче-
тата обаче ще участваме. 
Състезанието ще е на 24 
октомври в Панагюрище“, 
каза Пламен Петров.

Той подчерта, че след 
това на състезателите в 
най-малката възрастова 
група им остават послед-
ните шампионати - лични 
и отборни по самбо, които 
ще са към средата на но-
ември.

снимки: ск „Борба, 
самбо, джудо“
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монтана

враца

Стартира проверка за установяване на нарушителите, 
образували нерегламентирано сметище във Враца

Кметът на Монтана показа 
граждани за пример

868 233 лв. безвъзмездна помощ за 108 микро и малки фирми от област Видин
Помощта е по процедурата за преодоляване на последиците от коронавируса

Кметът на Монтана 
показа граждани за при-
мер. Те живеят в един от 
входовете на жилищен 
комплекс „Плиска" №4 
в Монтана. Поканиха 
кмета Златко Живков на 
свое тържество, за да 
му покажат как са обла-
городили общите прос-
транства. Със собст-
вени средства хората 
почистили около блока, 
подменили дограмата на 
стълбището, ремонтира-
ли покрива, поставили 
нова врата. Поискали 
пейки от Общината и ги 
получили. Силвия Йор-

данова – домоуправител 
на малката жилищна ко-
операция, направи отчет 
до стотинка за събрани-
те средства и за какво 
са похарчени.

„В града има близо 
700 домоуправители на 
жилищни кооперации, 
но малко са тези, които 
могат да постигнат таки-
ва резултати. Общината 
винаги ще подкрепя хо-
рата, които милеят за 
това, което ги заобика-
ля, грижат се, помагат 
си и са трудолюбиви“, 
заяви Златко Живков.

Община Враца, съв-
местно с експерти от 
РИОСВ и полицията 
стартираха незабавна 
проверка, чиято основ-
на цел е бъде установен 
извършителят, който е 
депонирал нерегла-
ментирано строителни 
и едрогабаритни отпа-
дъци в района на За-
падната промишлена 

зона. Нарушителят ще 
бъде санкциониран за 
образуваното сметище, 
като ще му бъде поста-
вен минимален срок за 
неговото разчистване. 
При неизпълнение на 
заповедта, ще му бъде 
съставен повторен акт 
до 20 000 лв. и отново 
ще бъде задължен да го 
почисти. Това заяви за-

местник-кметът Цветан 
Стоичков. 

Непосредствено след 
подаване на сигнала за 
сметището в социална-
та мрежа бе извършена 
проверка на място от 
еколози на местната ад-
министрация, съвмест-
но с експерти от Реги-
оналната инспекция по 
околна среда и водите. 

На мястото е констати-
рано голямо количество 
строителни материали, 
фракция, каменни плочи 
и едрогабаритни отпа-
дъци. Проведен е разго-
вор със собственика на 
съседен имот, който ще 
осигури съдействие за 
достъп до охранителни-
те камери в района, съ-
общиха от Общината.

108 микро и малки 
фирми от област Видин 
(съгласно ИСУН) са склю-
чили договори по процеду-
рата за безвъзмездна по-
мощ за преодоляване на 
последиците от коронави-
руса. Общата стойност на 
безвъзмездната помощ по 
процедура „Подкрепа на 
микро и малки предприя-
тия за предоляване на по-
следиците от пандемията 
COVID 19“, на Оператив-
ната програма „Иновации 
и конкурентоспособност“, 
възлиза на 868 233.09 
лева. Половината от фир-
мите са получили макси-
малната или близка до 
максималната подкрепа 
за проект - 10 000 лева, 
съобщиха от Областния 
информационен център 
във Видин (ОИЦ).

Сред бенефициенти-
те на подкрепата от ЕС 
и националния бюджет 
на Република България 
са печатница, строител-
на борса, стоматологич-

ни практики, медицински 
център, производствено 
предприятие, счетоводна 
кантора, медия, автокъщи, 
хотел, туристическа аген-
ция, магазини, строителни 
фирми, автошкола, трас-
портни фирми. От всички 
фирми с одобрени проек-
ти по COVID процедурата, 
само три са с предишен 
опит в кандидатстването 
и финансирането от евро-
пейски проекти. Повечето 
от финансираните мик-
ро и малки фирми са от 
гр. Видин, малка част от 
фирмите са софийски – с 
регистрация на клон/пред-
ставителство във Видин, 
подкрепени са и микро и 
малки предприятия от Бе-
лоградчик, Кула, с. Дрено-
вец, Брегово. с. Търгови-
ще, с. Стакевци.

Екипът на ОИЦ – Ви-
дин е съдействал на над 
30 местни микро и малки 
фирми при кандидатства-
нето по процедурата за 
безвъзмездна помощ за 

преодоляване на после-
диците от коронавируса. 
В рамките на нормативно 
уредените си правомо-
щия, служителите на Цен-
търа са подкрепили с ин-
формация и логистика на 
място, по телефона или 
чрез онлайн-консултация 
потенциалните бенефици-
енти от област Видин. 

Подкрепата за преодо-
ляване на последиците от 
коронавируса продължа-
ва и в момента. Активна 
за кандидатстване до 20 
октомври, включително, 
е процедурата „Подкре-
па на предприятия, ре-
гистрирани по Закона за 
туризма като туроператор 
или туристически агент, 
за преодоляване на ико-
номическите последствия 
от пандемията COVID-19“. 

Предстои отварянето на 
процедура, насочена към 
така наречените „малки 
големи фирми“ - „Подкре-
па за малки  предприятия 
с оборот над 500 000 лв. 
за преодоляване на ико-
номическите последствия 
от пандемията COVID-19“. 
Очаква се прием и по про-
цедура „Адаптиране на 
дейността на МСП в кон-
текста на COVID-19“, съ-
общиха от ОИЦ.

Същевременно Упра-
вляващият орган на ОПИК 
съобщи на 9 октомври, че 
въз основа на приетото от 
Министерски съвет изме-
нение на Националната 
стратегия за насърчава-
не на малките и средни 
предприятия 2014-2020 
е подготвена заповед за 
изменение на Условия-

та за кандидатстване по 
процедурата, като ще се 
предвиди възможност за 
повторно изискване от 
кандидатите за отстраня-
ване на нередовности по 
отношение на подадените 
от тях проектни предложе-
ния.

Управляващият орган 
е предприел необходими-
те действия за изменение 
на условията за кандидат-
стване по процедурата 
за „подкрепа на микро и 
малки предприятия, въз 
основа на което ще бъде 
възможно повторното из-
искване на документи от 
страна на кандидатите 
по процедурата. Ще бъде 
увеличен и бюджетът на 
процедурата от 173 млн. 
лева на 225 млн. лева 
като допълнителните 52 
млн. лева са осигурени по 
линия на антикризисни-

те мерки, изпълнявани от 
Министерство на иконо-
миката в подкрепа на лик-
видността на микро, малки 
и средни предприятия, по-
страдали от извънредната 
ситуация и от епидемията 
от СOVID-19. Процедурата 
по повторно преразглеж-
дане на проектните пред-
ложения, за които към 
момента е установено, че 
не отговарят на условия-
та за кандидатстване по 
процедурата ще старти-
ра през м. октомври като 
уведомления за отстраня-
ване на нередовности ще 
се изпращат единствено 
и само чрез профила на 
кандидата в ИСУН 2020. 
Както и досега, екипът на 
ОИЦ - Видин, ще оказва, в 
рамките на законовите си 
правомощия, необходимо-
то съдействие на кандида-
тите по процедурата.



оБщина кула

OБщина  видин
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site: www.vidin.bg
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продава къща във видин

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

тел. за контакт: 0885 838 386

общински драматичен театър - видин
дарителска кампания 

Дари средства за над-
пис на емлбематичната 

сграда на театъра
дарителска сметка:
Получател: Община 

Видин
Банка ДСК – Видин 

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

театър

бр. 43 понеделник -  неделя  19 - 25 октомври 2020 г.

заповед
№ рд-02-11-1060/07.10.20г.
на основание чл. 44, ал.1, т.8, ал.2 от закона 

за местното самоуправление и местната адми-
нистрация и чл.63, ал.2 от закона за местните 

данъци и такси
нареждам

През 2021 година:
1. на територията в строителните граници 

на гр. Видин и гр. Дунавци (включително промишле-
ните зони, входно - изходните магистрали, района 
на фериботен комплекс „Бонония” и застроените 
имоти в границите на землището) да се организират 
и извършват следните услуги, свързани с битови от-
падъци:

а) събиране и извозване;
б) обезвреждане на битови отпадъци в депа;
в) поддържане на чистотата на териториите 

за обществено ползване в населените места.
2. на територията на всички села в община 

Видин да се организират и извършват следните ус-
луги, свързани с битови отпадъци:

а) събиране и извозване;
б) обезвреждане на битови отпадъци в депа.
1. услугата сметосъбиране и сметоизвоз-

ване може да не се извършва само спрямо имоти, 
за които по технологични причини прилагането на 
услугата е невъзможно. Звено „Чистота” към Общи-
на Видин да предостави информация до края на 
2021 г. на отдел „Местни данъци и такси” и отдел 
„Екология, инфраструктура, инженерни мрежи и съ-
оръжения“ (ЕИИМС), кои са тези имоти и какви са 
причините, поради които прилагането на услугата е 
невъзможно.

2. Честотата на извозване на съдовете за 
битови отпадъци, разположени на територията на 
община Видин да е следната:

- всеки ден - за контейнери от 1,1 м тип „Бо-
бър”;

- един път седмично - за контейнери от 1,13 
м тип „Бобър” в с. Новоселци;

- един път седмично - контейнери от 0,24 м3, 
разположени в гр. Видин.

- един път седмично - контейнери от 0,24 м3 
и 0,11 м3 разположени в гр. Дунавци  

- три/четири пъти месечно - контейнери от 
0,24 м3, разположени в селата на община Видин в 
съответствие с изготвения график.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам 
на Светослав Скорчев, заместник-кмет по „Устрой-
ство на територията и развитие на инфраструктура“ 
(УТРИ) при Община Видин и на кметовете и кмет-
ските наместници на населените места в община 
Видин за съответното населено място.

Настоящата Заповед да се обяви публично по 
местните средства за масова информация.

Препис от Заповедта да се връчи на зам.-кмет 
УТРИ, н-к отдел „Местни данъци и такси”, н-к отдел 
ЕИИМС, на кметовете и кметските наместници на 
населените места от община Видин и на ръководи-
теля на звено „Чистота” към Община Видин.

Борислава Борисова  /п/
заместник – кмет „Хуманитарни дейности и 

социална политика“
за кмет на оБщина видин

съгласно заповед № рд-02-11-1037/30.09.20 г. 
на кмета на община видин

оБява
община кула на основание чл. 14, ал. 7. от 

закона за общинската собственост, решение № 
86/29.09.2020 год. на обс-кула и заповед № рд-
18-194/15.10.2020 год. на кмета на община кула

оБяБява пуБлиЧен  тЪрг с явно наддаване
За отдаване под наем на общинско място за 

разполагане на павилион с площ 2,00 кв.м. /два 
кв. м./ находящо се в гр.Кула, обл. Видин, имот- 
ПОС, АОС № 938/29.08.2016 год., а именно: За ад-
министративна сграда с площ 675кв. м.(шест 

стотин седемдесет и пет кв. м.)
- Административна, делова сграда 40525.701.770.1: 

застроена площ 261кв. м. (двеста шестдесет и един кв. м.) 
на пет етажа;

- Административна, делова сграда 40525.701.770.2: 
застроена площ 128кв. м. (сто двадесет и осем кв. м.) на 
един етаж, находящ се в обл. Видин, общ. Кула, гр. Кула, 
ул. „Възраждане“ № 40, 42, идентификатор 40525.701.770 /
пред сградата на бивше АПК/, при граници: 40525.701.2098; 
40525.701.2094; 40525.701.2099; 40525.701.2100.

1. начална тръжна цена  в размер на 17,50 лв. /
седемнадесет лева и 50ст. / без ДДС за 1 месец;

2. търгът ще се проведе на 25.11.2020 год. от 
11:00 часа в заседателната зала на Община Кула;

3. срок, място и цена за закупуване на доку-
ментацията за участие в търга – до 17:00 часа на 
24.11.2020 год. в ЦИУГ при Община Кула срещу сума 
в размер на 20,00 лв. /двадесет лева и 00ст./ без 
ДДС;

4. депозит за участие в търга – в размер на 
21,00 лв. /двадесет и един лева и 00ст./;

5. общинско място за разполагане на павилион 
предмет на търга се отдават за срок от 3 /три/ годи-
на; 

6. оглед на обекта – всеки работен ден до 
24.11.2020год. от 08:00 часа до 17:00 часа.

7. срок за приемане на заявленията за участие 
при техническия секретар на Община Кула до 17:00 
часа на 24.11.2020год. 

допълнителна информация: 0938/3 2020

програма за отбелязване 
на димитровден

духовен празник на град видин
октомври 2020

16 октомври (петък) – 17 октомври (събота)
Фестивал „Здравей, Здраве“ – зала на Симфони-

ета – Видин
17 октомври (събота)
9:00 ч. – Димитровденско математическо състе-

зание
19 октомври (понеделник)
11:00 ч. – „Ролята на читалищата за развитие на 

културния туризъм в Община Видин“ (кръгла маса с 
участието на представители на читалища, културни 
институти и организации) – зала на Общински съвет 
– Видин

17:30 ч. – Концерт на Ансамбъла за народни пес-
ни и танци „Дунав“ – сцена на площад „Бдинци“

20 октомври (вторник)
11:00 ч. – Ден на волейбола: демонстрационен 

мач между отборите на „Бдин“ – Видин и „Спартак“ 
– Плевен (прекадетки). Среща с Любомир Ганев, 
президент на Българската федерация по волейбол 
(БФВ), Евгени Иванов, председател на комисията 
за детско-юношески волейбол към БФВ и Христо 
Илиев, регионален отговорник на регион „Хемус“ – 
Спортна зала „Фестивална“

21 октомври (сряда)
17:30 ч. – Димитровденски празничен литера-

турен салон – салон на Народно читалище „Цвят 
1870“

17:30 ч. – Откриване на изложба „Дарования, 
посветителска изложба“ – Художествена галерия 
„Никола Петров“

18:30 ч. – Концерт на Градски духов оркестър – 
Видин – сцена на площад „Бдинци“

22 октомври (четвъртък)
11:00 ч. – Откриване на изложба „Накитът – епо-

ха и култура" – музей „Конака“ (вход свободен)
10:30 ч. – Прожекция на филма „Истории за хора, 

птици и други чудеса“ – кино „Никра“, вход свободен 
(прожекцията е в рамките на Радичковите дни, отбе-
лязвани от ГПЧЕ „Йордан Радичков“)

12:00 ч. – Награждаване на победителите в Ди-
митровденското математическо състезание – пло-
щад „Бдинци“/ зала на Общински съвет – Видин

12:30 ч. – Прожекция на филма „Истории за хора, 
птици и други чудеса“ – кино „Никра“, вход свободен 
(прожекцията е в рамките на Радичковите дни, отбе-
лязвани от ГПЧЕ „Йордан Радичков“)

18:00 ч. – „Любими канцонети“ – празничен кон-
церт на Симфониета – Видин със специалното учас-
тие на Калуди Калудов, тенор и Анна Дитри, сопрано 
– Драматичен театър – Видин, билети в МОЛ – Ви-
дин

23 октомври (петък)
10:00 ч. – Ученическо състезание “Аз познавам 

Видин” – зала на Общински съвет – Видин
10:30 ч. – Първи фермерски пазар на производи-

телите от област Видин – площад „Бдинци“
17:30 ч. – Представяне на книгата „Мигновения“ 

на Димитър Тодоров – зала за изяви на Регионална 
библиотека „Михалаки Георгиев“

18:00 ч. – „Фолклорна плетеница“ – празничен 
концерт на фолклорна формация „Северняци“ – 
Спортна зала „Фестивална“

24 октомври (събота)
9:00 ч. – Занаятчийски базар – до музей „Кона-

ка“
11:00 ч. – 14:00 ч. – Открити беседи на обект „Ан-

тична Бонония“ в кв. „Калето“ (до ПГТ „Михалаки Ге-
оргиев“), град Видин

14:00 ч. – Свободни и генерални тренировки на 
Раликрос „Видин 2020“ – летище край с. Иново

15:30 ч. – Старт на първи квалификационен манш 
на Раликрос „Видин 2020“ – летище край с. Иново

18:00 ч. – „Мис и Мистър Видин 2020“ – кръг от 
веригата „Мис и Мистър Северозапад 2020“ – зала 
на АНПТ „Дунав“ (Младежки дом – Видин)

25 октомври (неделя)
9:30 ч. – Официално откриване и провеждане на 

Раликрос „Видин 2020“ – летище край с. Иново
11:00 ч. – 14:00 ч. – Открити беседи на обект „Ан-

тична Бонония“ в кв. „Калето“ (до ПГТ „Михалаки Ге-
оргиев“), град Видин

14:00 ч. - 18:00 ч. – XXI Традиционен междуна-
роден шахматен турнир – зала на Общински съвет 
– Видин

26 октомври (понеделник)
9:00 ч. – Тържествена Света литургия – Катедра-

лен храм “Свети вмчк Димитър Солунски”
10:45 ч. – Освещаване на знамената и литийно 

шествие от Катедрален храм „Свети вмчк Димитър 
Солунски” до пл. „Бдинци”

11:00 ч. – Празнична церемония и ритуал по из-
дигане на знамената на Община Видин и Република 
България – пл. „Бдинци”

12:00 ч. – Тържествено заседание на Общински 
съвет – Видин - приветствени

ГР. KУЛА – 3800, УЛ. “ВЪЗРАЖДАНЕ” № 38, 
ТЕЛ: КМЕТ: 0938/3 20-20, ЗАМ. КМЕТ: 0938/3 

22-24,  e-mail: obshtinakula@abv.bg

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 гарсониера в 
гр. Козлодуй (център ТЕЦ); 
тел.: 0897 242 003

продавам двустаен 

тухлен апартамент в ж.к. 
„Александър Стамболий-
ски“, 65 кв. м, ет. 5, изгодно; 
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 тристаен ту-
хлен апартамент в 
новата част на ж.к 



д-р адриана маркова
специалист по детски Болести, 

Хомеопатия и Шуслерова терапия

медико-дентален центЪр 
„омега“ - видин

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

медицински центЪр 
„здраве“ - видин

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

GSM 0887 21 44 21, 0887 53 30 60

w
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продавам портална врата
двукрилен входен портал, използван. 

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

тел.: 0899 881 656

дом за пълнолетни лица с 
деменция с.салаш търси:

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

Осигурен транспорт.
0894 374 096 – огнян димитров, директор

„Георги Бенковски“, 
ет. 1 (висок), с га-
раж и таванска бок-

сониера; тел.: 094/600 399, 
0887 381 855

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

продавам масивна 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 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 двустаен с 
разширение на ул. „Широ-
ка“, ет. 6; 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 етажи от 

къщи – втори, с дворче, 
в идеален център ; тел.: 
094/600 399, 0887 381 855

продавам гарсониера 
в ж.к. „Бонония“, ет. 3, след 
ремонт, цена 23 000 лв.; 
тел.: 0898 633 302

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

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

продавам панелна гар-
сониера в ж.к. „Александър 
Стамболийски“, ет. 7, в до-
бър вид; 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 добре 
обзаведен двустаен апар-
тамент, на втори етаж на 
двуетажна къща в центъра, 
срещу Гимназията на Ви-
дин; тел.: 0894 884 259

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 варени на ракия – 120 
и 70 л, с. Шишенци; тел.: 
0933 82 353

продавам електриче-
ска печка „Пауталия“, тес-
томесачка, работни маси, 
мраморна маса, телеви-
зор и електрическа печка 
с шест котлона; тел.: 0878 
102539

продавам витрина, 
кантар, количка за закуски, 
маси и столове, стелаж, 
микровълнова печка, кафе-
машина и стелаж за плодо-
ве; тел.: 0878 102 539

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

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

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

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

разни купува

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

раБота

търся жена като бол-

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

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

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

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

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

автомоБили, Части

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

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

животновЪдство

продавам кошери с 
пчели, 12-рамкови с мага-

зин, 10 броя, цена 150 лв. 
за брой; тел.: 0888 229 658

други 

изгубено свидетелство 
за завършено основно об-
разование на Василка Кра-
симирова Асенова с рег. 
№783/16.03.2003 г., серия 
Е-03 и фабр. №015042 – да 
се счита за невалидно

изгубено свидетел-
ство за завършено основ-
но образование на Цве-
тан Асенов Лазаров с рег. 
№078/15.06.2000 г., серия 
Е-2000 и фабр. №041378 – 
да се счита за невалидно
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обществото с Българска-
та армия и да предизвика 
интереса на младите хора 
към военната професия. А 

интерес определено има-
ше. Стотици жители на 
Видин, сред които и много 
деца и младежи, се вклю-
чиха в организираните 
прояви.

В рамките на кампани-

ята на площад „Бдинци“ бе 
организирана информаци-
онна борса за набиране на 
войници и матроси. В нея 
със свои щандове участ-
ваха Сухопътните войски, 
Военновъздушните сили, 
Военноморските сили, 
Съвместното командване 
на специалните операции, 
Военна полиция, Нацио-
нален военен универси-
тет „Васил Левски“ – гр. 
Велико Търново, Висшето 
военноморско училище 
„Никола Йонков Вапцаров“ 

– гр. Варна и Централното 
военно окръжие. 

Кметът на община Ви-
дин д-р Цветан Ценков, 
заместник-кметът Борис-
лава Борисова, замест-

ник областният управител 
Лъчезар Попиванов и на-
чалникът на Регионално 
управление на образова-
нието Веселка Асенова 
също разгледаха инфор-
мационните щандове. 

Видин е град със слав-
ни военни традиции, зая-
ви видинският кмет пред 
журналисти. Той напомни, 
че на метри от информа-
ционната борса се намира 
паметникът на Трети пе-
хотен Бдински полк, в чи-
ято прослава е създаден 
военният марш „Бдинци, 
лъвове, титани“, избран за 
химн на Общината. „Искам 
да благодаря на Минис-
терство на отбраната и на 
Военно окръжие, че Видин 
отново е домакин на такъв 

прекрасен, бих го нарекъл 
възпитателно-образова-
телен почин като „Бъди 

войник“. Пожелавам успех 
на всички наши деца, кои-
то биха избрали военната 
професия за своя, защото 
България има нужда от та-
кива млади хора, които да 
се грижат за нейната си-
гурност“, каза д-р Ценков.

„Благодаря на кмета на 
община Видин за госто-
приемството, така че втора 
поредна година във вашия 
град да присъства инфор-
мационно-рекламната 
кампания на Министер-
ство на отбраната „Бъди 
войник“. Изключително 
приятно съм изненадан и 
от активността на младе-
жите от община Видин и 
от тяхната заинтересова-
ност“, заяви на свой ред 
началникът на Централно 
военно окръжие полко-
вник Георги Петков. 

Подобно на миналата 
година, и сега отново в 

истинска атракция се пре-
върна показаната техника, 
въоръжение и оборудване 

на Сухопътните войски и 
Съвместното командване. 
И малки, и големи посе-
тители на събитието из-
ползваха възможността да 
задават въпроси, а и да се 
снимат с военните машини 
и оръжия, които обикнове-
но можем да видим само 
по филмите. 

Още по-голяма атрак-
ция беше динамичният по-
каз на ръкопашни техники. 
Военнослужещи от личния 
състав от Съвместното ко-

мандване на специалните 
операции демонстрираха 
операция по освобождава-
не на заложник и различни 
тактики, както и обезвреж-

дане на въоръжен против-
ник. Представена беше и 
демонстрация по чупене 
на плоскости с крак и на 
горящи тухли с голи ръце. 

Кампанията „Бъди вой-
ник“ във Видин завърши 
с концерт на Гвардейския 

представителен духов ор-
кестър и Представител-
ния ансамбъл на Въоръ-
жените сили в залата на 
Драматичния театър. В 

концерта взеха участие и 
популярните изпълнители 
Орлин Горанов и Ива и 
Велислава Костадинови. 
В програмата се включи 
и Ансамбълът за народни 
песни и танци „Дунав“.

Видин бе домакин на кампанията „Бъди войник“

 Началникът на Централно военно окръжие пол-
ковник Георги Петков


