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Започна рехабили-
тация на улици в 
община Ружинци

Четете на стр. 5

Площадка за фитнес 
на открито ще бъде 

изградена в кулското 
село Тополовец
Четете на стр. 5

Нов локдаун 
до 31 март
Четете на стр. 6

Разпределиха парите за спортните клубове в община Видин
Обмисля се промяна на философията и начина за подкрепа на спорта

Лекар и пациент от Видин стана-
ха герои в национална кампания 
за сърдечната недостатъчност

Започна изграждането на 
над 19 км водопровод в че-

тири села в община Чупрене

Росица Кирова: 

Никога не съм имала коле-
бания около това какви са 

ми политическите възгледи
Това заявява водачът на листата на 

ГЕРБ-СДС във Видин пред сайта Informo:

Любомир Георгиев, директор на 
видинската езикова гимназия: 
ГПЧЕ „Йордан Радичков“ ще си остане 

училище-вселена, подготвящо дос-
тойни граждани на Видин и България

Общо 150 000 лв. в 
бюджета на Община Ви-
дин за 2021 година са оп-
ределени за подкрепа на 
спортните клубове. През 
миналата седмица на из-
вънредно заседание на 
Общинския съвет беше 
гласувано тяхното разпре-

деление (виж таблицата 
на стр.2) – очаквано това 
не мина без дебати, кои-
то на моменти бяха дос-
та остри. От направените 
по време на обсъждането 
изказвания обаче стана 
ясно, че се подготвя про-
мяна в нормативната база 

за подпомагане на спорт-
ните клубове, като се об-
мисля и цялостна смяна 
на философията. Но за 
това след малко. 

Началото на дискуси-
ята постави общинската 
съветничка Десислава Ди-
митрова, която попита 

по какъв начин са оп-
ределени сумите за от-
делните клубове. 

Тя обърна внимание 
на факта, че в протокола 
от заседанието на комиси-
ята, която е разпределила 
сумите, е посочено, че ня-
кои клубове не са пред-
ставили както искане, така 
и бюджетна прогноза. 

Против внесеното 
предложение се обяви 
и общинският съветник 
Людмил Димитров. Той 
заяви, че като цяло сред-
ствата, определени за 
подпомагане на спортните 
клубове са недостатъчни, 
а начинът на разпределя-
нето им е неясен, което 
създава съмнения за су-
бективизъм. Общинският 
съветник цитира и част от 

През годините Вие 
сте опонент на ГЕРБ – 
веднъж като кандидат 
кмет на Видин от „Един-
ни за промяна” и „Има 
такъв народ”, където 

бяхте координатор на 
партията, защо смени-
хте политическата по-
сока и кое Ви накара да 
оглавите листата на 
доскорошния опонент? 

росица кирова: Аз 
съм била кандидат-кмет 
на гражданско обединение 
„Единни за промяна” и ос-
новният ни опонент тогава 
е бил не само ГЕРБ. В го-
дините бях достатъчно кри-
тична както към управлени-
ето на ГЕРБ, така и на БСП 

Пациент от Видин и 
неговият лекуващ лекар 
станаха герои в Нацио-
налната кампания „Жи-
вот със сърдечна недос-
татъчност“ на Института 
за здравно образование. 
Хора от различни градо-

ве споделят как се е про-
менил животът им след 
поставянето на диагно-
зата и как се справят със 
заболяването заедно със 
своите лекари. Подбра-

НИЕ: Г-н Георгиев, 
в бюджета на Община 
Видин за 2021 година са 
предвидени средства за 
ремонти в няколко учи-
лища, като най-много 
са определени за ГПЧЕ 
„Йордан Радичков“ – 110 
000 лв. Какви дейности 

ще бъдат извърше-
ни и как ще се подобри 
в следствие на това 
учебната база?

любомир георгиев: 
Да, на последното заседа-
ние на Общинския съвет бе 

На 15 март със сим-
волична първа копка в 
село Горни Лом започна 
изпълнението на проект, 
в рамките на който с фи-
нансиране от Програмата 
за развитие на селските 
райони ще бъде извър-
шена реконструкция на 
общо 19,2 км водопро-
водна мрежа в четири 
населени места в общи-
на Чупрене – Долни Лом, 
Горни Лом, Репляна, 
Средрогрив. На събитие-
то присъстваха кметът на 
община Чупрене Анжело 
Добричов, зам.-кметът 
Мария Тодорова, кметът 

на Горни Лом Илиян Ми-
хайлов, представители на 
фирмата-изпълнител, на 
надзора, както и кандида-
тите за народни предста-
вители Росица Кирова и 
Александър Матеев, кой-
то е и областен координа-
тор на ПП ГЕРБ – Видин. 

„Реконструкция на во-
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протокола на комисията, 
разпределила субсидии-
те: „В процеса на работа 
на комисията се откриха 
сериозни пропуски в така 
действащата нормативна 
уредба, касаещи точните, 
ясни и прецизни критерии 
за оценка на дейността на 
клубовете, както и липсата 
им при последващото ос-
четоводяване на предос-
тавените финансови до-
кументи. Комисията счита, 
че следва да се прецизира 
сега действащата Наред-
ба, относно критериите 
за оценка на дейността 
на спортните клубове във 
връзка с финансирането 
на дейностите, които под-
лежат на осчетоводяване“. 
И заяви, че това е една 

от причините да гласува 
„против“. 

„продължава разпре-
делението на пари „на 
тъмно“. 

Самата комисия казва, 
че критериите са нечест-
ни, осчетоводяването е 
нечестно, наредбата е не-
кадърна и въпреки това се 
раздават пари на калпак“, 
коментира общинският съ-
ветник. 

Изказване по темата 
направи и председателят 
на Общинския съвет Гена-
ди Велков, който отбеляза, 
че едва след като се види 
изпълнението на бюдже-
та, би могло да се мисли 
за отделяне на още пари 
за подпомагане на спор-
та. Той сподели, че също 
е притеснен от факта, че 
някои от клубовете не са 

свършили изрядно рабо-
тата си. „Комисията така 
е решила. Ние можем да 
приемем или не това, кое-
то предлага. Трябва обаче 
задължително да напра-
вим някакво разпределе-
ние на средствата сега, 
защото вече започнаха 
състезанията на повечето 
от клубовете и парите са 
им необходими сега. Ако 
го оставим за редовната 
сесия, която ще бъде най-
вероятно втората полови-
на на следващия месец, 
ще трябват още месец и 
половина или повече, до-
като могат да използват 
тези средства. Това имах 
предвид, когато включих 
точката на това извън-
редно заседание“, обясни 
председателят на ОбС. 

Генади Велков обаче 
заяви, че 

предстои да се вземат 
кардинални решения. 

„Трябва да решим дали 
да даваме пари на калпак, 
или ще започнем да ги да-
ваме за някакви дейности 
– за състезания, за мачо-
ве, за участия в турнири 
или за каквото преценим“, 
отбеляза той. „Трябва да 
помислим дали ще въ-
ведем някакво ограниче-
ние. Защото ние повече 
няма къде да разполагаме 
спортни клубове – спорт-
ната база изцяло е запъл-
нена и има големи про-
блеми в това отношение, 
скандали и т.н. Трябва да 
се прецизира наредбата, 
да се направи нова, да 
се реши в бъдеще какво 

ще се прави. Защото и аз 
не съм съгласен всеки да 
си открива спортен клуб 
и след една година – иска 
субсидия и освен че иска 
субсидия, иска и матери-
ална база, каквато ние 
вече не можем да предос-
тавим. По мое мнение, за 
бъдеще е по-разумно към 
Общинско предприятие 
„Спортни имоти“ да има-
ме няколко щата, които 
да бъдат предоставени на 
клубовете за треньори“, 
посочи Велков. 

Сумата за клубове-
те е с над 20% повече в 
сравнение с миналата 
година, 

заяви на свой ред за-
местник-кметът на Видин 
по хуманитарни дейности 
и социална политика Бо-
рислава Борисова пред 
общинските съветници по 
време на обсъждането на 
предложението. Тя под-
черта, че Общината само 
подпомага, а не издържа 
спортните клубове. И на-
помни, че тази подкрепа 
не се изразява единствено 
в субсидиране, а включва 
и поемане на всички кон-
сумативи за безвъзмездно 
ползваната от клубовете 
общинска спортна база.

Борисова обясни, че 
предложението е изготве-
но въз основа работата на 
комисия, включваща об-
щински съветници и екс-
перти в общинската адми-
нистрация, като всички те 
единодушно са подкрепи-
ли това разпределение. 
„Комисията работи корект-

Община Видин е създала необходимата 
организация във връзка с изборите на 4 април

Кметът на Видин връчи трудовите договори на 62-ма лични асистенти

Разпределиха парите за спортните клубове в община Видин

В Община Видин е 
създадена необходимата 
организация във връзка с 
изборите на 4 април. Вече 
са определени екипите, 
които ще съдействат за 
нормалното протичане 
на изборния процес. Това 
съобщи секретарят на Об-
щината Валери Димитров. 
Той участва в проведени-
те в залата на Общинския 
съвет в края на минала-
та седмица обучения на 
членовете на секционни-
те избирателни комисии, 
сформирани във връзка с 
предстоящия парламента-
рен вот. 

„Създадена е органи-
зация за транспортирането 
на книжата и материалите 
от Областна администра-
ция до съответните секци-
онни избирателни комисии. 
С решение на Общинския 
съвет Спортна зала „Фе-
стивална“ бе предоставена 
на Областна администра-
ция, която е ангажирана с 
осигуряване функциони-
рането на Районната из-
бирателна комисия. Тъй 
като сме в усложнена епи-
демична обстановка се 
налага отчитането на ре-
зултатите от изборите да 
се случи в Спортната зала, 
тъй като там има доста-
тъчно място и ще могат да 
бъдат спазени всички про-
тивоепидемични мерки“, 
обясни Димитров.

Той подчерта, че в Об-
щина Видин ще има де-
журни служители в избор-
ния ден. Такива ще има и 
в Спортната зала, за да 
подпомагат работата както 
на Районната избирателна 
комисия, така и на експер-
тите от Информационно 

обслужване, които са ан-
гажирани с отчитане на 
резултатите. „Различното 
тази година е, че бюлети-
ните, както и останалите 
книжа ще бъдат приемани 
в Спортната зала. Това се 
прави с цел да улесним 
работата на секционни-
те избирателни комисии, 
които би трябвало да ги 
предадат в сградата на об-
щинската администрация 
– преценихме, че с оглед 
на ситуацията е по-подхо-
дящо това да се случва в 
Спортната зала“, посочи 
секретарят на Общината.

Обученията на члено-
вете на СИК в Община Ви-
дин се проведоха на 17, 19 
и 20 октомври по график, 
определен с решение на 
Районната избирателна 
комисия. Бяха организира-
ни на тематични модули, 
които включват работа с 
избирателните списъци и 
изборните книжа; получа-
ване на изборни книжа и 
материали в предизбор-
ния ден и оборудването 
на изборното помещение; 
организацията във връзка 
с изборния ден; гласуване 
в подвижна избирателна 
секция; преброяване на 
гласовете; вписване на 
данни в секционния про-
токол; опаковане на избор-
ните книжа и материали 
и предаването на секци-
онния протокол на РИК. 
Представител на достав-
чика на специализирани-
те устройства за машинно 
гласуване провеждаха и 
обучение на членовете на 
секционни комисии, в кои-
то избирателите ще имат 
възможност да дадат своя 
вот и машинно.

но и прозрачно. Обединих-
ме се около предложените 
корекции от общинските 
съветници, разпределих-
ме и резерва, който бяхме 
оставили и го насочихме 
там, където преценихме 
всички заедно, че има нуж-
да“, посочи Борисова. Тя 
уточни, че при определяне 
на размера на субсидиите 
за спортните клубове са 
взети под внимание броят 
картотекирани спортисти, 
постигнатите резултати, 
спечелените медали и т.н.

Така или иначе пред-
ложението беше прието с 
19 гласа „за“, 9 „против“ и 

1 „въздържал се“. 
Със сигурност ще има 

недоволни. Но истината 
е, че колкото и пари да се 
дадат, е невъзможно всич-
ки да са удовлетворени. 
Затова трябва ред. И точ-
ни и ясни критерии. За ко-
ето се говори не от днес. 
Дано този път общинското 
ръководство да успее да 
се пребори, включително 
с интересите и пристрас-
тията сред общинските 
съветници, които са пуб-
лична тайна. И най-после 
да бъде предложена на-
редба, която ще вкара ред 
в хаоса. 

62-ма души започнаха 
работа като социални асис-
тенти по социалната услуга 
„Асистентска подкрепа“. На 
18 март те получиха своите 
трудови договори от кмета 
на община Видин д-р Цветан 
Ценков и заместник-кметът 
по хуманитарни дейности и 
социална политика Борисла-
ва Борисова. 

В началото на събитието 
Борисова посочи, че това е 
нова услуга, която от начало-
то на годината Община Видин 
предоставя като делегира-
на от държавата дейност и в 
изпълнение на Закона за со-
циалните услуги, посочи в на-
чалото на събитието замест-
ник-кметът по хуманитарни 
дейности и социална поли-
тика Борислава Борисова. Тя 
допълни, че предоставеното 
финансиране от държавния 
бюджет е в размер на 741 
210 лв. И подчерта, че през 
последните няколко седмици 
своите трудови договори по-
лучиха и лицата, назначени 
по проектите „Патронажна 
грижа + в община Видин“ и 
„Заедно за по-добър живот“ 
„Така в рамките на един ме-
сец Община Видин осигури 
на общо над 150 души – жи-
тели на цялата община, въз-
можност да започнат работа и 
да се развиват в социалната 
сфера“, посочи Борисова. 

Заместник-кметът при-
помни, че „Асистентска под-

крепа“ е специализирана 
социална услуга, която пред-
вижда ежедневна почасо-
ва грижа в домашна среда, 
предоставяна от социални 
асистенти. Целевите групи, 
към които е насочена специ-
ализираната услуга са деца 
и лица с трайни увреждания 
с определена чужда помощ, 
които не ползват такава по 
реда на друг закон, както и 
лица в надтрудоспособна 
възраст в невъзможност за 
самообслужване. „Предвари-
телно екипът на социалната 
услуга – това са колегите от 
новосъздаденото Общинско 
предприятие „Социални дей-
ности“, изготвиха за всеки 
ползвател оценъчни карти, 
оценка на потребностите, ин-
дивидуален план за подкрепа 
и сключиха договори със 186 
потребители на социалната 
услуга. Убедена съм, че нуж-
даещите се лица ще получат 
адекватна социална помощ, 
осигурена от всички вас, со-

циалните асистенти, а самите 
вие получавате възможност 
за трудова заетост. Това е 
поредното доказателство, че 
Община Видин, съвместно 
с ОП „Социални дейности“, 
полага грижи за социалното 
включване на хората от уяз-
вимите групи и подобрява ка-
чеството им на живот“, заяви 
Борислава Борисова.

Кметът на Община Ви-
дин д-р Цветан Ценков също 
поздрави новоназначените 
социални асистенти, като 
изрази надежда, че за някои 
от тях това ще е шанс да от-
крият своето призвание – да 
полагат грижи за социално 
слабите и нуждаещите се. 
„Благодарение на сегашното 
Правителство, дай боже и на 
следващото, много хора, кои-
то са в неравностойно поло-
жение получават необходима-
та им подкрепа през подобни 
социални услуги и програми“, 
отбеляза д-р Ценков. 

Той подчерта, че усилията 

на Общината и на екипа му са 
насочени към създаването на 
възможности за разкриване 
на работни места, като се во-
дят разговори с потенциални 
инвеститори, проявяващи ин-
терес към Видин. Кметът до-
пълни, че в момента се бори 
нашият град да бъде избран 
за реализиране на голяма 
чуждестранна инвестиция и 
в тази връзка в следващите 
дни ще проведе среща с по-
сланик на съседна на Бъл-
гария държава. „Надявам се 
през следващите месеци за 
Видин да започне да се гово-
ри като за място, където се 
насочва вниманието на външ-
ните инвеститори. Основното, 
върху което ръководството на 
Общината и администрация-
та сме фокусирали усилията 
си е привличането на инвес-
титори и задоволяването на 
потребностите от заетост на 
всеки наш съгражданин“, зая-
ви д-р Ценков. 

Видинският кмет призо-
ва социалните асистенти да 
спазват всички противоепиде-
мични мерки и така да пазят 
себе си, семействата си, как-
то и хората, които ще обгриж-
ват. След което заедно със 
заместник-кмета Борисова 
връчиха трудовите договори, 
като пожелаха успех на всич-
ки новоназначени. 

Спортен клуб   Размер на гласувана 
    субсидия
ОФК „Бдин 1923”   45 000
ДФК „Видин”    6 500
ФК „Пегас спорт“ - Видин  6 500
ФК „Дуло”    3 000
БК „Видабаскет”   20 000
ВК „Бдин-Вида”   19 000
СК „Бдин 77”    7 000 
СК „Борба, самбо, джудо”  5 000
СК „Самбо Видин“   5 000
СК „Бъдин – самбо – 2016“  5 000
СК „Бъдин – джудо – 2016“  5 000
СК „Бъдин – ММА и бойно самбо” 5 000
СК „Радуканови”   10 000
СК „Бдин Атлетик”   500
СК по бокс „Бдин Видин”  5 000
СК „Бдинци - 2000”   2 000
СК по културизъм „Бъдин“  500
ОБЩО    150 000
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Купуването и продаването на гласове е престъпление

в региона. Защото това, което 
се случва тук, не се харесва 
нито на видинчани, нито на 
един жител на Северозапада. 
Може би това е и причината, 
поради която се обезлюди 
толкова много този район. 
Била съм кандидат-кмет, за-
щото смятам, че мога да пред-
ложа нещо по-различно като 
модел на управление. Това, 
което ни се случва, зависи от 
онези, които ни управляват и 
на местно ниво включително. 
Не само на национално. И в 
тази връзка, търсейки алтер-
натива, стигнах до „Има такъв 
народ”. Не е заради полити-
ческата линия на поведение, 
а поради гражданската линия 
на поведение. Аз смятам, че 
гражданите трябва да имат 
достъп до управлението и не 
трябва да бъдат обвързани в 
партийни окови. Това е при-
чината, поради която участ-
вах в референдума на Сла-
ви Трифонов. Направихме 
свой собствен инициативен 
комитет с „Единни за промя-
на”. Включихме се не само 
в референдума, а и в цяла-
та агитация заради това, че 
вярваме, че мажоритарност в 
изборите трябва да има и че 
трябва да може да се залага 
на личности и на хора, които 
да носят лична отговорност, 
а такава можеш да носиш, 
само когато можеш да бъдеш 
отзоваван при нещо несвър-
шено. Необходими са опре-
делени правила, разбира се. 
В никакъв случай не твърдя, 
че е лесно да бъде избран 
мажоритарният модел на из-
биране. Как да се случи точно 
е въпрос на дискусия и об-
ществено обсъждане. Смятах 
и още мисля, че такъв избор 
е по-добър от колоните само-
забравили се партийни кан-
дидатури, които се спускат от 
някъде.

Това е причината, поради 
която бях кандидат-кмет на 
Видин от гражданско обеди-
нение „Единни за промяна”, 
въпреки че то се базираше 
на местна коалиция, защото 
няма как да участваш в по-
литиката без да си част от 
някаква партийна формация. 
Единственият начин е, ако 
партийната формация позво-
ли гражданска кандидатура, в 
случая ГЕРБ позволиха тази 
гражданска кандидатура. Сла-
ви Трифонов няма нито една 
такава, а хората, които излъч-
ва като партийни кандидату-
ри са стриктно обвързани с 
някакви правила, които освен 
всичко са неясни. Предста-
вяте ли си, колко гражданско 
има в един кандидат-депутат, 
на когото му е забранено да 
говори по национални теми и 
да дава изявления, и да из-
разява дори собственото си 
мнение, независимо от това 
с каква експертиза е облечен, 
независимо от това какви ди-
пломи са му пришили, защо-
то има не един случай с при-
шита диплома. Сигурно има 
хора, които имат експертиза и 
са уважавани, но не допускам 
такива дълго да издържат в 
един подобен род формация, 

където ти се казва строй се, 
равнис, мирно.. „ние ще вле-
зем за една година, после ще 
излезем”, после ще направим 
това, после онова и не е ясно 
защо. Пък, когато попиташ: 
„A как смятате да управля-
вате и какво конкретно ще 
направите, за да подобрите 
живота на хората?”, реално 
извън общите приказки и кли-
шето за единия лев субсидия 
и електронното гласуване, 
отговор няма и нито един от 
тези кандидати няма да ви 
даде отговор, просто защото 
му е забранено и трябва да 
му спуснат опорни точки. То-
гава си задаваш въпроса до 
колко този кандидат е лич-
ност и е човек, който може 
да отстоява себе си. Така че 
аз се разделих с проекта на 
Слави Трифонов по съвсем 
обективни причини, направих 
нещо, което не се хареса на 
ръководството и, честно ка-
зано, и утре да ми се случи 
тази ситуация, ще го направя 
отново, защото отговаря на 
моето гражданско разбиране 
за това какви са ми задълже-
нията и ангажиментите към 
хората в региона. Имам много 
ясна и точна представа какво 
трябва да се случи на Видин 
и на Северозапада и си след-
вам тази политика от години с 
хората от гражданското обе-
динение „Единни за промяна”, 
с хората, които ме подкрепят 
в този град и са ми симпати-
занти, и всъщност 
те са онези, на ко-
ито разчитам. Това 
определено не 
може да бъде при-
ето като промяна 
на политическите 
възгледи, защото 
възгледите обикно-
вено може да се оп-
ределят като дясно 
или ляво, като со-
циално управление 
със засилена роля 
на държавата, или 
силна свободна 
инициатива. Аз ни-
кога не съм имала колебания 
около това какви са ми поли-
тическите възгледи.

В момента има ли кон-
фликт между Вас и Слави 
Трифонов? 

росица кирова: Не, няма 
абсолютно никакъв конфликт. 
Аз съм поела по своя път на-
пълно осъзнато и бих била 
особено щастлива, ако прес-
танат да се занимават с мен, 
не само на партийни събира-
ния, защото явно забравят, 
че по-голямата част от тези, 
които са там, са мои съмиш-
леници и приятели, някои са 
отишли там заради мен, но 
областните координатори за-
почват всяко свое заседание, 
говорейки за лицето Росица 
Кирова. Отдават ми прека-
лено голямо значение, аз 
благодаря, но не е нужно. Аз 
съм просто един обикновен 
нормален човек, занимаващ 
се със своята си работа. По 
същия начин, ако може някой 
да се опита да не ме спряга и 
да не оправдава с моето име 
собствените грешки и дефи-
цита въобще на идеи за това, 
което прави. Но аз не мога да 

се разпореждам кой какво да 
прави, така че всеки е свобо-
ден да има свое собствено 
мнение и да прави, каквото 
иска. Надявам се, че в тази 
предизборна кампания някъ-
де ще имаме възможност на 
тема „Северозапад”, „Разви-
тие на региона”, „Регионална 
политика”, „Икономическо 
развитие на държавата”, без 
общи клишета обаче, да во-
дим разговор и дебат с канди-
датите от този проект. Там има 
много млади, интелигентни и 
приятни хора, но да си млад, 
интелигентен, образован и 
свободен в това да взимаш 
решения така, както отговаря 
на твоя морал, образование 
и съвест, са различни неща в 

този проект и аз го видях на 
практика.

Каква кампания очаква-
те? 

росица кирова: В усло-
вия на пандемия очаквам от 
интелигентни, образовани 
хора интелигентна компания, 
базирана на съвременни тех-
нологии и платформи, както 
и на много срещи с хора. Аз 
лично не се притеснявам 
да се срещам с хора, имам 
особено въздействие върху 
онези, с които се срещам, за-
щото съм готова да отговоря 
на всички въпроси и успявам 
да убедя огромна част от 
твърдите „анти”, че всъщност 
правилното решение е в лич-
ностите. Убеждавам ги, че хо-
рата, които предлага нашата 
листа са правилното решение 
и бих предпочела да имаме 
повече срещи с граждани, но 
това не е възможно, трябва 
да пазим живота и здравето 
на всички, така че ние от „От-
бор 28” си направихме студио 
28 и излъчваме три дена в 
седмицата от 18 ч., с огромна 
гледаемост след първото ни 
предаване. Направихме си и 

интернет страница на листа 
28, „Отборът на Видин”. Там 
отговаряме на всички, сре-
щаме се, говорим, спорим, 
взимаме решения какво да 
правим заедно и изобщо из-
градили сме отбор. Аз съм 
екипен играч, много бързо 
успявам да убедя хората в 
правотата си, ако съм права 
и ако видя, че греша някъ-
де, коригирам грешката си. 
Не смятам, че политиката е 
просто да си играем на нещо. 
Хубаво е, след като толкова 
много години не успяхме да 
направим кой знае каква про-
мяна, може би трябва да про-
меним съдържанието на тази 
опаковка, наречена ГЕРБ и 
да се променят посланията 

в онази част, в която не сме 
съгласни с това, което се 
случва. Там, където се случ-
ват хубави неща, е добре да 
бъдат продължени. Никой не 
може да ме убеди, че са се 
случвали само отрицателни 
неща по време на управле-
нието на ГЕРБ, но пък никой 
не може да ме убеди, че това, 
което се случваше в региона 
през последните 10 години, 
беше положително и че по-
ведението на онези, които 
излъчвахме като депутати не 
само от ГЕРБ. Депутатът от 
ГЕРБ е ясно какво е свършил 
за Видин, но депутатът от 
БСП е свършил още по-мал-
ко и още по-малко е свършил 
някой си друг, да не ги изреж-
дам всичките. Има такива, ко-
ито до ден днешен в региона 
не им знаят имената, не са ги 
и виждали, а те са били депу-
тати през последните години. 
Така че ако има някой вина 
за местната разруха, това 
са местните представители 
на национално ниво, защото 
ако Бургас или Пловдив са 
се развили, има причина в 
това кой ги е представлявал 

под една или друга форма в 
Народното събрание. Така че 
ние първо трябва да сменим 
местните си представители. 
Да направим това с грижа за 
региона. Аз го правя с ясното 
съзнание, че няма по-добра 
алтернатива в делата днес. 
В думите, може би. В декла-
рациите също. Но дали това 
е достатъчно?

Политиката би трябвало 
да се прави от гражданите 
за гражданите. Гражданите, 
сдружени в партии, непри-
ятно е, когато сдруженията 
от граждани се затворят и 
капсулират като секта и ако 
това донякъде е разбираемо 
в партиите, които са натру-
пали години в управлението, 
ужасно е, когато се случи от 
първия ден на управлението 
в една нова формация, за-
щото как си обяснявате една 
нова формация, събрана на 
партиен принцип, да не се ин-
тересува от мнението на сво-
ите членове и решенията да 
се взимат от двама или трима 
неясно кои. Определено са 
неясни, защото са само име-
на. Далеч съм от мисълта, че 
Слави Трифонов взима реше-
нията в тази партия, мисля, 
че Тошко взима повечето, но 
това е мое лично мнение, 
може и да греша, а може и да 
ги взима Слави всъщност, за-
щото начинът на поведение 
и управление и отношението 
към живота и хората можеш 

да видиш в един 
човек дори и на ра-
ботното му място и 
в предаването, ко-
ето води, дори и на 
концертите, които 
изнася. Ние си ли-
чим какви сме. Така 
че този вид автори-
таризъм има свои-
те дълбоки корени 
и те са свързани с 
това какво този пре-
красен певец умее 
като поведение към 
гражданите, какво е 
неговото отношение 

към живота.
Листата на ГЕРБ във Ви-

дин е от образовани, изклю-
чително добре образовани, 
млади хора, които говорят по 
три или четири езика, доказа-
ни експерти в своята област, 
всеки един от нас е отгле-
дал дете, посадил е дърво, 
построил е дом, дал е хляб 
на други хора около себе си 
и като работодател. Не ни е 
необходима изявата в поли-
тиката просто, за да докажем 
себе си на някого, политиката 
я използваме като инстру-
мент, за да променим среда-
та, в която живеем и онези 
неща, които не ни харесват. 
Използваме като инструмент 
платформата, която ни даде 
премиерът, за което чест му 
прави, че той пое риска да 
включи петима граждани в 
партийна листа. Посочете ми 
друга листа, която да е струк-
турирана по този начин и то 
от онези партии, които имат 
претенцията за опозицион-
ност, изключвам „Мутри вън”. 
Но, без да искам да обидя 
някого, мога да визирам кон-
кретни имена, но няма да ги 
цитирам в момента, защото 
е грубо. Там има хора, които 
са събрани по доста особен 

начин. Зад лозунгите и зад 
крясъците, ходи една тълпа, 
която е хубаво да знае как-
во иска и как иска да живее, 
говоря за конкретен лозунг и 
конкретен крясък, защото ние 
протестирахме през 2018 г. с 
ясни, точни и конкретни иска-
ния, затова протестът ни по-
лучи своя отговор, беше чут и 
има резултат от него.

Какви са вашите прио-
ритети за район Видин, за 
какво ще се борите, какво 
искате да постигнете? 

росица кирова: Прио-
ритетите, които ние сме си 
определили са много ясни. 
Искаме качествено и в срок 
от три години да бъде довър-
шен пътят Ботевград – Видин 
и това е началото и базата, 
върху която стъпваме. Искаме 
довършване на процедурите 
и проектите за тунел „Петро-
хан”, в който вече се преми-
нава на втори етап. Това са 
неща, върху които вече се 
работи от няколко години. 
Искаме да осигурим специ-
ално отношение от страна 
на държавата към Североза-
пада и ще имаме конкретно 
предложение, както специ-
ални стимули за бизнеса и 
средата, така и по отношение 
парите, които ще бъдат усво-
ени за изравняване на жиз-
нения стандарт в различните 
региони. Видин е регионът с 
най-бедната икономическа 
картинка. Има доста неща, 
които да се направят. Но как 
да бъдат усвоени тези сред-
ства и разпределени, за да се 
случи развитието на региона, 
зависи от всички нас. Трябва 
да могат да се пишат проекти 
от страна на общините, а за 
тази цел са нужни средства. 
Това е едно от предложения-
та, които ще имам лично към 
премиера, Министерски съ-
вет би могъл с постановления 
да отделя средства за писане 
на проекти. Успоредно с това 
има много неща, които тряб-
ва да се направят относно въ-
трешната свързаност, ние сме 
периферия на държавата, за-
щото тя се развива в една мо-
ноцентрична структура, неза-
висимо от това има опити да 
се създадат други центрове 
на развитие и въпрос на избор 
е как искаш да развиеш тази 
територия и да поддържаш 
живот. Ние искаме Видинска 
област да бъде равномерно 
развита и да осигурим досто-
ен живот за всички граждани, 
и в тази връзка имаме ясни и 
конкретни предложения, кои-
то ще бъдат заложени в про-
грамата на Видин. Главните 
приоритети на държавата 
към региона са много ясни, 
а те са довършване на пътя 
Видин – Ботевград, тунела 
„Петрохан” и работа върху 
вътрешната инфраструктура. 
Пътят Видин – Кула трябва 
да бъде ремонтиран изцяло 
от АПИ. Развитието на опре-
делени точки, свързани с ту-
ризма, където има доста ин-
тересни неща, които могат да 
се видят. Всичко това трябва 
да бъде облечено в конкрет-
ни програми. Трябва да се ра-
боти, общите приказки ще ги 
оставим за после и за някой 
друг.

Росица Кирова: Никога не съм имала колебания около това какви са ми политическите възгледи
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приет бюджетът на Общи-
на Видин за 2021 г., в който 
за образователните инсти-
туции са отделени близо 
350 000 лв., от които 110 
000 са за нас. Тези сред-
ства ще бъдат използвани 
за основен ремонт на чет-
въртия етаж на сградата, 
с което ще се финализира 
цялостното реновиране 
на гимназията. Трябваха 
ни близо седем години, за 
да променим вътрешния 
интериор и външния облик 
на сградата, за което бяха 
изразходвани близо 1 400 
000 лв.  Това са средства 
от държавния бюджет – 1 
млн. лева за саниране на 
сградата, и останалите 
от капиталовите разходи 
на Общината за вътреш-
ните ремонтни дейности. 
Скромно в сравнение с 16 
млн. за две училища. 

Но сега вече 
спокойно може да 
кажем, че усло-
вията за работа 
и учебен процес 
в гимназията са 
много добри. За-
бравяме вече за 
студа, за непри-
ятната миризма 
на санитарните 
възли, за лошото 
осветление, за 
неприветливите 
класни стаи и ко-
ридори и т.н. С 
приключването на 
ремонта на 4 етаж 
през тази година, 
ще започнем из-
граждането на ка-
бинети по всички 
учебни предмети. 
В ремонтираните 
стаи на третия етаж вече 
изградихме три кабинета 
по природни науки – хи-
мия, биология и физика, 
и лаборатория към тях. 
Средствата са от МОН по 
национална програма, за 
която кандидатствахме, 
спечелихме и ни финанси-
раха с 48 000 лв. 

Остава ни, след ре-
монтните дейности, да 
продължим да подобря-
ваме материалната база 
в училището чрез изграж-
дане на кабинети с най-
модерното оборудване. 
Макар че и сега всички 
класни стаи и кабинети са 
оборудвани с големи теле-
визори, лаптопи, във всяка 
точка на гимназията има 
изключително бърз интер-
нет. Основната ни цел е 
всичко това да доведе до 
подобряване работата на 
преподавателите и до още 
по-големи успехи на наши-
те ученици. 

„НИЕ“: Има планове в 
едното крило на сграда-
та, където е кухненски-
ят блок, да се извърши 
ремонт и там да бъде 
преместен Домашният 

социален патронаж и 
диетично-социалната 
кухня на Община Видин. 
Предполагам това е 
съгласувано с училищ-
ното ръководство. 

любомир георгиев: 
Разбира се, съгласувано 
е с нас. От капиталовите 
разходи на новия бюджет 
са отделени 50 000 лв. за 
изграждането на кухнен-
ския блок. Нямахме нищо 
против, защото това няма 
да попречи на учебния 
процес. Мястото е изоли-
рано от учебния корпус, а 
и там някога се е помеща-
вала кухнята и столовата 
на гимназията. Освен това 
помещенията са в изклю-
чително лошо състояние и 
се нуждаят от основен ре-
монт, който ние няма как 
да го направим, а и те не 
са ни необходими. 

„НИЕ“: Областната 
комисия по заетостта 
вече съгласува предло-

жението за план-приема 
за учебната 2020/2021 г. 
Какъв прием ще обяви 
Английската гимназия 
за следващата учебна 
година? 

любомир георгиев: 
ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – 
Видин, както в последните 
3 години, е обявило 3 па-
ралелки с профил „Чужди 
езици“ с интензивно изу-
чаване на английски език и 
втори чужд език по избор. 
Всички са наясно, че ан-
глийската гимназия е най-
желана от седмокласни-
ците за продължаване на 
образованието. За съжа-
ление, тежката демограф-
ска криза продължава. 
Броят на децата, завърш-
ващи 7 клас, тази година 
е по-малък от миналата. 
Стратегията на МОН е за 
намаляване на профили-
раните паралелки за смет-
ка на професионалните. 
Така че на този етап не 
можем да удовлетворим 
желанията на всички уче-
ници, които желаят да се 
запишат при нас. Ние се 
стремим да разширяваме 
разнообразието от езици и 

вече предлагаме като вто-
ри чужд език да се избира 
между немски, френски, 
испански и руски език. За 
разпределението на уче-
ниците по втори чужд език 
след 8 клас училището 
има утвърдена процедура, 
която се прилага в послед-
ните 3 години.

Процедурата по канди-
датстването е следната. 
Учениците, които завърш-
ват 7 клас, се явяват на 
национално външно оце-
няване по български език 
и литература и по мате-
матика. След като бъдат 
изнесени резултатите, те 
подават заявления за кан-
дидатстване в електронна 
платформа за приема, къ-
дето избират и подреждат 
предлаганите паралелки в 
желаната от тях последо-
вателност. 

Балът за кандидат-
стване за паралелките, 
които предлага Английска-

та гимназия се формира, 
като резултатът от НВО 
по български език и лите-
ратура в точки се утроява, 
към него се прибавя един 
път резултатът от НВО по 
математика и оценките от 
свидетелството за завър-
шено основно образова-
ние по български език и 
литература и чужд език, 
приравнени към точки. 

„НИЕ“: В момента 
учебният процес при 
учениците в горните 
етапи бе организиран 
при редуване на при-
съствена с дистанци-
онна форма на обуче-
ние. Как се справиха 
учениците с това?

любомир георгиев: 
Промяната на начина на 
живота на децата, свър-
зана с редуването на дис-
танционното обучение с 
присъствената форма и 
обратно е компромисно 
и временно решение за 
всички.

Всички разбираме, 
че в психологически ас-
пект осъществяването на 
това решение е трудно за 
всички: децата, родите-

лите, учителите, защото 
е свързано с динамичния 
стереотип на човека, един 
изключително сложен пси-
хологически механизъм. 

Когато анализираме 
плюсовете и минусите на 
този подход, трябва да 
имаме предвид, че уче-
ниците не са еднородна 
маса. Те са различни. 
Едната група деца могат 
да се справят с учебния 
материал, организират 
разумно своето свободно 
време, като четат книги, 
учат чужди езици, занима-
ват се със своите хобита: 
рисуване, моделиране, 
игри и подобни. Другата 
група ученици, тя е по-
малка, се състои от таки-
ва, които не притежават 
умения да организират 
времето си. Тези ученици 
не могат да работят про-
дължително време без 
помощта на възрастните, 
не могат да организират 

и свободното си време, те 
просто го пропиляват без 
да се развиват. Няма да 
говорим какво правят – те 
си знаят.

Редуването на дистан-
ционното и присъственото 
обучение поддържа моти-
вацията и на двете групи 
деца за учене и за соци-
ални контакти с връстни-
ците и учителите. А това 
е изключително важно за 
формирането на личност-
та в ученическата въз-
раст.

„НИЕ“: Цялата учеб-
на година до скоро 
беше предизвикател-
ство – и за учителите, 
и за учениците, а и за 
родителите. Много се 
коментира как това се 
отразява на учениците 
в начален етап, както 
и на седмокласниците 
и дванадесетокласни-
ците, които се готвят 
за изпити и матури. 
Малко обаче на заден 
план остава темата за 
осмокласниците – а в 
езиковите гимназии на-
пример именно в 8 клас 
се поставя основата в 

изучаването на чуждия 
език. Как в ГПЧЕ „Йор-
дан Радичков“ се спра-
вяте с това предизви-
кателство? 

любомир георгиев: 
Аз ще прибавя и десе-
токласниците, на които 
също им предстоят изпи-
ти по БЕЛ и математика 
– задължителни, и англий-
ски език по желание за 
завършване на първи гим-
назиален етап. Да, пре-
дизвикателствата наисти-
на са големи, особено за 
преподавателите. Резул-
татите са важни, особено 
за дванадесетокласници-
те, защото почти всички 
висши учебни заведения 
ще приемат с оценките от 
ДЗИ и дипломата. Разби-
ра се, сега не е трудно да 
станеш студент, но трябва 
все пак да изкараш добри 
оценки на матурите. Зато-
ва учениците са по-моти-
вирани, знаят какво искат 

и как да го постиг-
нат.  

Трудно е и за 
осмокласниците, но 
колегите успяват да 
задържат внимани-
ето им, използвайки 
най-различни мето-
ди. Превес се дава 
на интерактивните 
методи. Постоянно 
се използва елек-
тронният вариант 
на учебника, в кой-
то има разработени 
видео уроци, раз-
лични приложения 
за лесно изучаване 
на думи и преговор 
на граматиката. Са-
мите колеги разра-
ботват видео уроци, 
използват интерак-
тивната бяла дъска 

на “Майкрософт” и не на 
последно място – използ-
ва се платено приложение 
за записване на точната 
транскрипция на новата 
лексика. Последното спо-
мага за правилното про-
изнасяне на думите, което 
в известна степен ком-
пенсира липсата на при-
съствено обучение. Така 
че благодарение на все-
отдайността на колегите, 
обучението по английски 
език на осмокласниците 
върви много добре. А така 
работят и останалите ко-
леги.

„НИЕ“: Страдат ли 
резултатите на уче-
ниците на фона на на-
стоящата ситуация 
или успехите на въз-
питаниците на ГПЧЕ 
„Йордан Радичков“ про-
дължават и през тази 
учебна година?

любомир георгиев: 
Не, успехите на нашите 
ученици са все така добри 
и това го показват резул-
татите от многото състеза-
ния, конкурси, олимпиади, 
в които участват. Ще по-
соча по-значимите успехи 

на наши ученици. 
На националния кръг 

на Състезанието по твор-
ческо писане Михаела 
Михайлова, 9 клас се кла-
сира на трето място, като 
получи и специалната на-
града на Американския 
университет в България 
– летен курс в кампуса на 
университета. 

Медали и купи спечели 
отборът по реч и дебати 
на ГПЧЕ „Йордан Радич-
ков“ на състезанието на 
БЕСТ.

Изключително нацио-
нално постижение за ли-
тература постигна Радина 
Кирилова от 11 клас. Ней-
ният разказ ще бъде отпе-
чатан в сборник с най-до-
брите творби, участвали в 
VII национален конкурс за 
младите българи от стра-
ната и по света „И децата 
покоряват светове”. 

В националното със-
тезание по речеви и ко-
муникативни умения на 
английски език достойно 
се представиха нашите 
ученици Марина Николае-
ва от 8 клас и Мартин Сте-
фанов от 10 клас.

В Националното мно-
гоезично състезание пър-
во място извоюва Десис-
лава Маринова, 11 клас, 
а второ – Радина  Кири-
лова. Надежда Любенова 
от 10 клас стана втора на 
световното първенство по 
САМБО, което се проведе 
в Нови Сад.

От началото на учеб-
ната година ГПЧЕ „Йор-
дан Радичков” участва в 
първия сезон на Първата 
българска училищна ес-
порт лига /School Esports 
League Bulgaria/ за елек-
тронни спортове и засега 
са на първо място в общо-
то класиране.

Английската гимназия 
продължава и тази година 
традицията да има учас-
тие на ученици на нацио-
налните кръгове на олим-
пиадите по английски език 
– 3-ма ученици, по френ-
ски език – 1 ученик и нем-
ски език – 1 ученик.  

Чакаме резултати и от 
други състезания, в които 
участват наши възпитани-
ци.

Така че, в отговор на 
Вашия въпрос, ще кажа, 
че успехите на нашите 
ученици и учители са по-
стоянни. Те са във всички 
области, но най големи – в 
чуждоезиковото обучение, 
което е съвсем нормално. 
Аз лично съм обнадежден, 
че независимо от услови-
ята, в които се намираме, 
ГПЧЕ „Йордан Радичков“ 
ще си остане училище-
Вселена, подготвящо дос-
тойни граждани на Видин 
и България. Нека си поже-
лаем Видин да се превър-
не в град, в който ще се 
завръщат нашите деца.

Любомир Георгиев, директор на видинската езикова гимназия: 

ГПЧЕ „Йордан Радичков“ ще си остане училище-вселена, подготвящо достойни граждани на Видин и България

С финансиране от национална програма на МОН в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – гр. Видин са обособени 
три кабинета по природни науки – химия, биология и физика, и лаборатория към тях
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Площадка за фитнес на открито ще бъде изградена в кулското село Тополовец

Започна рехабилитация на 
улици в община Ружинци

допроводна мрежа на се-
лата Долни Лом, Горни 
Лом, Репляна и Средо-
грив, Община Чупрене, 
Област Видин”. Това е 
един проект за 3 100 
000 лв. без ДДС, който 
предвижда подмяна на 
водопроводната мрежа 
на четирите села с обща 
дължина 19,2 метра. 
Един проект, подготвян 
няколко години, сега ще 
бъде реализиран и се 
радвам, че това се случ-
ва в моя мандат“, отбе-
ляза кметът на община 
Чупрене Анжело Добри-
чов. Той сподели, че още 
повече е радостен от 
факта, че успява с нещо 
да допринесе за благо-
устройството на село 
Горни Лом, кмет на кое-
то беше преди да получи 
доверието на избирате-
лите, за да поеме ръко-

водството на общината. 
И си пожела дъждовното 
време да е поличба, че и 
изпълнението на важния 
проект ще върви като по 
вода.

Областният коорди-
натор на ГЕРБ Алексан-
дър Матеев посочи, че 
се радва, че първото му 
посещение в село Гор-
ни Лом е по такъв хубав 
повод. „Виждам едно ху-
баво място за живеене, 
с хубави хора“, каза Ма-
теев. Той отбеляза, че е 
видно, че Правителство-
то гледа към Североза-
пада, като припомни, че 
започна изпълнението 
на изключително важния 
инфраструктурен проект 
за изграждане на магис-
тралния път от Видин до 
Ботевград. И заяви, че 
когато начело на една 
община е работещ и 
активен кмет и когато я 
има подкрепата на дър-
жавата, нещата се случ-
ват. 

Росица Кирова на 
свой ред изрази увере-
ност, че инвестициите в 
община Чупрене ще про-
дължат. А към присъст-
ващите на събитието жи-
тели се обърна с думите: 
„Надарени сте от Господ 
с уникална природа и с 

уникална красота. Тряб-
ва да се опитаме на пър-
во място да я съхраним, 
а след това да направим 
така, че да работи за нас 
– идеята община 
Чупрене да се 
развива като ту-
ристически цен-
тър и евентуално 
да се преборим за 
ски зоната, която 
е планирана, но 
проектът трябва 
да се преработи, 
защото е прекале-
но амбициозен. А 
когато бъде готов 
и магистралният 
път, по който ту-
ристите да стигат 
по-бързо и лесно 
до нашия реги-

он, следващата стъпка 
е да се мисли за по-ле-
сен достъп до Чупрене 
– това е начинът да се 
осигури препитание на 
жителите на общината.”

След официалните 
изказвания беше напра-
вена и символичната 
първа копка на проект 
„Реконструкция на водо-
проводна мрежа на се-
лата Долни Лом, Горни 
Лом, Репляна и Средо-
грив, Община Чупрене, 
Област Видин“. Срокът 
за изпълнение на строи-
телните дейности е 504 
дни считано от датата на 
откриване на строител-
ната площадка. Изпъл-
нител е ДЗЗД „Водин-
дъстрис Чупрене”.

За вестник „НИЕ“ кме-
тът на община Чупрене 
каза, че с изпълнение-
то на проекта ще бъде 

обновена почти цялата 
водопроводна мрежа на 
четирите населени мес-
та. И изрази надежда, че 
дейностите ще бъдат из-
вършени в срок и до ок-
томври реконструкцията 
на водопроводната мре-
жа ще е завършена. 

„Продължава асфал-
тирането, което старти-
ра миналата година с 
отпуснатите от Прави-
телството 600 000 лв., а 
сега ни бяха отпуснати 
още 1 млн. лв. – общест-
вената поръчка е задви-
жена, въпрос на време 
е да се случи. С това 
ще бъдат асфалтирани 
всички улици в Чупрене, 
след извършената преди 
няколко години подмяна 
на водопроводната мре-
жа“, обясни Анжело До-
бричов. 

Започна изграждането на над 19 км водопровод в четири села в община Чупрене

Кметство Тополовец е 
спечелило проект в рамки-
те на Националната кам-
пания „Чиста околна среда 
– 2021 г.“ на тема „Обичам 

природата – и аз участ-
вам“. Така в населеното 
място ще бъде изградена 
модерна площадка за фит-
нес на открито в общински 

имот в близост до читали-
щето и центъра на село-
то. В момента теренът е 
обрасъл с треви и замър-
сен, но, след почистване-
то и облагородяването му, 
мястото ще се превърне в 
една хубава площадка за 
отдих и фитнес на открито 
за децата и младежите в 
селото. Освен почиства-
не на терена, проектът 
предвижда оформяне на 
зелена площ, озеленява-
не, доставка и монтаж на 
фитнес уреди, спортни съ-
оръжения, паркови пейки, 

съдове за разделно смето-
събиране. Финансирането 
е на стойност 11690 лева и 
се осигурява от Предпри-
ятието за управление на 
дейностите по опазване 
на околната среда.

Голяма част от дей-
ностите ще се изпълнят 
заедно с жителите на се-
лото, които са проявили 
желание да участват с 
доброволен труд. Поддър-
жането на обекта също 
ще се извършва от мест-
ните хора. Дългосрочният 
резултат е повишаването 

на екологичното самосъз-
нание и култура на хората 
от селото, формирането 
на позитивна нагласа към 
природата, затвържда-
ването на уменията и 
желанието да се опазва 
околната среда у децата и 
възрастните. 

От Община Кула уточ-
няват, че населението на 
с. Тополовец наброява 
290 жители, от които пове-
че от 25 деца, които живе-
ят постоянно в селото и се 
обучават в СУ „Васил Лев-
ски“ - гр. Кула. Това е най-

голямото село в община 
Кула, с най-много млади 
семейства с малки деца 
и младежи. През летни-
те месеци в селото идват 
още деца и младежи на 
гости при баба и дядо. На-
личието на добра площад-
ка за фитнес на открито 
би помогнало на децата и 
младите хора да оползот-
ворят свободното си вре-
ме със спортни дейности, 
физическа активност и 
забавления, категорични 
са от общинската админи-
страция.

Със символична „пър-
ва копка“ в Ружинци за-
почна изпълнението на 
проект за рехабилитация 
на улици в пет населени 

места в общината. Ре-
монтните дейности са на 
обща стойност 1 370 363 
лв., като финансирането 
е от Програмата за разви-

тие на селските райони. 
На събитието присъстваха 
кметът на община Ружин-
ци Александър Алексан-
дров, представители на 
фирмата-изпълнител, кан-
дидатите за народни пред-
ставители Росица Кирова 
и Александър Матеев, об-
щински служители и др.  

През следващите ня-
колко месеца ще бъдат 
асфалтирани 10 улици с 
обща дължина над 3000 м. 
Пет от обектите, които ще 
бъдат рехабилитирани, са 

в село Дреновец, два – в с. 
Ружинци и по един в села-
та Бело поле, Тополовец и 
Гюргич. Срокът за изпъл-
нение на дейностите е 180 
дни. Кметът на Ружинци 
коментира, че единствено 
е възможно евентуално 
да има забавяне, заради 
изчакването на резултата 
от оценката на проекта за 
подмяна на водопровод 
в село Дреновец, с който 
Общината кандидатства 
за финансиране от Пред-
приятието за управление 

на дейностите по опазване 
на околната среда. При-
чината е, че първо ще се 
изчака, за да се види дали 
ще бъдат отпуснати сред-

ствата и едва тогава ще се 
пристъпи към асфалтира-
нето, обясни Александър 
Александров.



OБЩина  видин
Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/609 416; 
факс: 094/ 601 132;  e-mail: kmet@vidin.bg  web 
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враца

оБЩинСка админиСТрациЯ - 
рУЖинци

оБлаСТ видин
о Б Я в а

бр. 11 понеделник -  неделя  22 - 28 март 2021 г.

оБЯвЯва
Процедура за провеждане на публични тър-

гове с тайно наддаване за отдаване под наем 
за срок от 3 (три) години на части (терени), 
находящи се в имот с идент. 10971.502.1093 по 
КК на гр.Видин (Крайдунавски парк), върху кой-
то са ситуирани петна и е издадена схема от 
гл.архитект на Община Видин, за разполагане 
на преместваеми обекти (павилиони за тър-
говска дейност) по смисъла на чл.56 от ЗУТ: 

1.  Петно №1 съгласно схема за разполагане 
от 24.02.16 г., с площ 5,00 кв.м., начална тръжна 
цена – 200,00 лв. месечен наем без ДДС и начален 
час за провеждане на търга - 10,00 ч.

2. Петно №2 съгласно схема за разполагане 
от 24.02.16 г., с площ 5,00 кв.м., начална тръжна 
цена – 200,00 лв. месечен наем без ДДС и начален 
час за провеждане на търга - 10,15 ч.

3. Петно №3 съгласно схема за разполагане 
от 24.02.16 г., с площ 5,00 кв.м., начална тръжна 
цена – 200,00 лв. месечен наем без ДДС и начален 
час за провеждане на търга - 10,30 ч.

4. Петно №4 съгласно схема за разполагане 
от 24.02.16 г., с площ 5,00 кв.м., начална тръжна 
цена – 200,00 лв. месечен наем без ДДС и начален 
час за провеждане на търга - 10,45 ч.

5. Петно №5 съгласно схема за разполагане 
от 24.02.16 г., с площ 5,00кв.м., начална тръжна 
цена – 200,00 лв. месечен наем без ДДС и начален 
час за провеждане на търга - 11,00 ч.

6. Петно №6 съгласно схема за разполагане 
от 24.02.16 г., с площ 5,00 кв.м., начална тръжна 
цена – 200,00 лв. месечен наем без ДДС и начален 
час за провеждане на търга - 11,15 ч.

7.  Петно №7 съгласно схема за разполагане 
от 24.02.16 г., с площ 5,00 кв.м., начална тръжна 
цена – 200,00 лв. месечен наем без ДДС и начален 
час за провеждане на търга - 11,30 ч.

I. Търговете ще се проведат на 08.04.2021 г. в 
административната сграда на Община Видин, Ме-
диен център-партерен етаж.

II. заявления за участие в търговете и при-
дружаващите го документи се подават в срок до 
07.04.2021 г. до 17,00 ч., в “Център за информация 
и обслужване на граждани”, административната 
сграда на Община Видин, ет.1.

III. Тръжната документация се закупува в срок 
до 07.04.2021 г. до 16,00 ч. от ет.7, стая №4 в  ад-
министративната сграда на Община Видин. Цена 
на документацията – 40 лв.без ДДС.

IV. време и начин за оглед - всеки работен 
ден

V. депозит за участие в търговете –  
500 лв. /петстотин лева/ внесени в срок до 
07.04.2021 г.  по сметка на Община Видин  
IBAN:BG53STSA93003300046030, BIC на “Банка 
ДСК ”ЕАД: STSABGSF.                               

VI. начин и срок на плащане от спечелилия 
търга участник:

• плащането се извършва в  едномесечен 
срок, от връчване на Заповедта на Кмета на Общи-
на Видин за определяне на спечелилия участник 

VII. договорът се сключва след плащане на 
дължимите суми, съгласно срока указан в т. VI.

Тел. за справки 094/609417

Нов локдаун до 31 март

Във Враца два новоизградени центъра ще осигуряват 
качествени грижи за хора с психически разстройства

на основание решение № 180 от 23.02.2021 г. на общински съвет – ружинци и за-
повед № 167/ 18.03.2021 г. на кмета на община ружинци оБЯвЯва на 09.04.2021 г. от 
11:00 часа в заседателната зала в сградата на община ружинци публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - част от имот частна общинска 
собственост, представляващ – едно помещение от 3,70 кв.м., и част от коридор от 8 
кв.м., намиращо се в сграда „Бивше общежитие”, находяща се в кв.20, парцел 312 по 
плана на с. ружинци, с административен адрес с. ружинци, ул. „георги димитров“ 
№17, обл. видин, с обща площ от 11,70 кв.м., при следните условия:

1. Начална тръжна цена /месечен наем/ 3,00  лв./ кв.м. или общо 35,10 лв. на месец.
2. Начин на плащане - по банков/ касов път.
3. Срок на договора за наем 3 години.
4. Наемът да се заплаща ежемесечно по банков/касов път на общината.
5. Стъпка за наддаване – 5 % от началната тръжна цена.
6. Депозитът за участие е в размер на 10 % от началната тръжна цена за имота и се 

внася по банков път.
7. Тръжната документация се получава в сградата на Общинска администрация Ружин-

ци срещу внесена сума в размер на 5 лв. на касата на Общината.
8. Оглед на обекта да се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време 

на Общинска администрация до 16,30 ч. на 08.04.2021 г. след предварителна заявка и за-
купена тръжна документация

9. Крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 16,30 ч. на 08.04.2021 г.
За справки и информация тел. 09324 / 22-83, Община Ружинци

От днес, 22 март, за 10 
дни – до 31 март, се въвеждат 
допълнителни противоепи-
демични мерки. Причината 
– през последните 2-3 седми-
ци се увеличава както броят 
на заразените с COVID-19, 
така и на хоспитализираните 
лица, при които е потвърдена 
коронавирусната инфекция. 
Това заяви министърът на 
здравеопазването Костадин 
Ангелов по време на редов-
ния брифинг на Национал-
ния оперативен щаб на 18 
март. „Нека всички политици, 
които твърдят, че се грижат 
за живота и здравето на бъл-
гарските граждани, че мислят 
за хората, да го докажат с 
делата си, като не превръ-
щат ситуацията с COVID-19 
в знаме на говоренето си по 
време на предизборната кам-
пания“, призова здравният 
министър.

В последствие с негова 
заповед бяха определени и 
временните противоепиде-
мични мерки. С тях се пре-
установяват присъствените 
учебни занятия в училищата 
и центровете за подкрепа за 
личностно развитие, посеще-
нията в детски градини, дет-
ски ясли, детски центрове, 
клубове, както и присъствени-
ят учебен процес във висши-
те училища, с изключение на 
практическите обучения и из-
пити по практика за професи-
онални направления „Меди-

цина“, „Дентална медицина“, 
„Здравни грижи“, „Фармация“ 
и „Обществено здраве“. Вре-
менно спират присъствените 
групови занятия в езикови, 
образователни и обучителни 
центрове и школи.

Преустановява се про-
веждането на конгресно-кон-
ферентни мероприятия, се-
минари, конкурси, обучения, 
тимбилдинги, изложения и 
други обществени меропри-
ятия в присъствена форма. 
Забранява се и провеждането 
на културни и развлекателни 
мероприятия (кина, театри, 
сценични прояви, концерти, 
музеи, галерии, библиотеки, 
занятия от танцовото, твор-
ческото и музикално изкуство 
и др.), вкл. и на открито (съ-
бори, фестивали и др.). Не 
се допускат събирания и тър-
жества от частен характер с 
присъствие на повече от 15 
души.

Преустановява се про-
веждането на спортни меро-
приятия с тренировъчен и 
състезателен характер при 
колективните спортове за 
лица под 18-годишна въз-
раст. Изключение се допуска 
за картотекирани спортисти 
към спортните федерации. 
Спортните състезания за 
всички възрастови групи се 
провеждат без публика. Пре-
установяват се посещенията 
на фитнес центрове, спортни 
зали и клубове, плувни басей-

ни и комплекси. Изключение 
се допуска за картотекирани 
спортисти към спортните фе-
дерации.

Работа спират и заведе-
нията за хранене и развлече-
ния. Допускат се единствено 
доставки или взимане на 
храна за дома и офиса. Пре-
установяват се посещенията 
в игралните зали и казината. 
Спират груповите туристиче-
ски пътувания с организиран 
транспорт в страната и в чуж-
бина и груповите посещения 
на туристически обекти в 
страната. 

Отново затварят търгов-
ските центрове и МОЛ-овете, 
с изключение на магазините 
за хранителни стоки, лечеб-
ните заведения, аптеките, 
дрогериите, оптиките, зоома-
газините, банките, застрахо-
вателите, доставчиците на 
пощенски и куриерски услуги, 
доставчиците на платежни 
услуги, офисите на телеко-
муникационните оператори, 
доставчиците на съобщител-
ни и комунални услуги, ус-
луги по химическо чистене, 
намиращи се в търговските 
центрове. 

Преустановяват се посе-
щенията в магазините с нет-
на търговска площ над 300 
кв. м., предлагащи нехрани-
телни стоки. Нетна търговска 
площ е площта, в т.ч. щан-
довете, която е достъпна за 
клиентите. Забраната не се 

отнася за магазини 
(хипермаркети и су-
пермаркети), пред-
лагащи предимно 
хранителни стоки. 
Магазините за хра-
нителни стоки ор-
ганизират работата 
си, като не допускат 
лица под 65-годиш-
на възраст в съот-
ветните обекти в ча-
совете между 8.30 и 
10.30 часа.

На пазарите, 
тържищата и ба-
зарите се създава 
организация за ед-
нопосочно движение и осигу-
ряване на дистанция от 1,5 м. 
между посетителите. Задъл-
жително е носенето на за-
щитна маска. Работодатели-
те и органите по назначаване 
трябва да организират работ-
ния процес в дистанционна 
форма, където е възможно, 
като допускат присъствена 
работа на най-много 50% от 
персонала.

Забраняват се посещения 
на външни лица/свиждания в 
лечебни заведения, с изклю-
чение на свижданията на па-
циенти в терминален стадий. 
Ограничава се и достъпът на 
външни хора до специализи-
раните институции за предос-
тавяне на социални услуги и 
обектите за социални услуги 
от резидентен тип за деца и 
възрастни.

Тридесет лица с пси-
хически разстройства 
ще получават адекватни 
условия и подкрепа в но-
воизградените два цен-
търа във Враца. Социал-
ната инфраструктура бе 
открита през миналата 
седмица от кмета на об-
щината Калин Каменов 
и регионалния министър 
Петя Аврамова.

„Дълго време хората 
в неравностойно положе-
ние бяха далеч от здрав-
ни и социални услуги. Те 
получаваха грижи в отда-
лечени от града места. 
С новоизградените цен-
трове, най-уязвимите ще 
имат не само адекватни 
битови условия, но и ка-
чествени грижи от спе-
циалисти. Всичко това е 
възможно, благодарение 
на подкрепата от страна 
на държавата и регио-
налния министър Авра-
мова. В последните ня-
колко години във Враца 
изградихме нови социал-
ни услуги, които да пре-
доставят подкрепа както 
за деца и младежи, така 
и за възрастни и хора в 
неравностойно положе-
ние”, каза кметът Калин 
Каменов. 

Двата Центъра за 
грижа за лица с психи-
чески разстройства бяха 
осветени от Негово Ви-

с о к о п р е о с в е щ е н с т в о 
Врачански митрополит 
Григорий. 

На събитието присъст-
ваха още: председателят 
на Общинския съвет д-р 
Владимир Христов, за-
местник-кметът инж. Цве-
тан Стойчков и граждани.

Новите социални ус-
луги са реализирани в 
рамките на проект на Об-
щина Враца, финансиран 

по ОП „Региони в растеж“. 
Осигурените средства по 
програмата са в размер 
на 2 234 996 лв., като по 
проекта са изградени още 
два центъра – за грижа за 
възрастни хора в невъз-
можност за самообслуж-
ване и за лица с умстве-
на изостаналост. Всяка 
услуга е с капацитет от 
15 места. Целевите групи 
са лица, настанени в Дом 

за пълнолетни лица с ум-
ствена изостаналост в с. 
Три кладенци.

За осигуряване 
устойчивост на новите 
социални услуги, които 
ще се предоставят по 
оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” , ще бъдат раз-
крити и 54 работни места, 
а доставчик на услугите 
ще бъде Община Враца.
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На основание Решение № 192 от 23.02.2021 
г. на Общински съвет – Ружинци и Заповед № 
166/ 18.03.2021 г. на Кмета на община Ружинци 
ОБЯВЯВА на 09.04.2021 г. от 09:30 часа в Засе-
дателната зала в сградата на Община Ружин-
ци публичен търг с явно наддаване за отдава-
не под наем на имоти – общинска собственост 
- земеделска земя, както следва:

1. Нива, имот с идентификатор 18486.125.5, 
стар номер № 125005 в местността „Ливагето” в зем-
лището на с. Гюргич от 13,759 дка., ІX категория;

2. Нива, имот с идентификатор 18486.139.12, 
стар номер № 139012 в местността „Ливагето” в зем-
лището на с. Гюргич от 17,597 дка., ІX категория;

3. Нива, имот с идентификатор 18486.139.21, 
стар номер № 139021 в местността „Ливагето” в зем-
лището на с. Гюргич от 37,055 дка., ІX категория

4. Нива, имот с идентификатор 18486.221.6, 
стар номер № 221006 в местността „Горно Ливаге” в 
землището на с. Гюргич от 36,448 дка., ІX категория;

5. Нива, имот с идентификатор 18486.125.7, 
стар номер № 125007 в местността „Ливагето” в зем-
лището на с. Гюргич от 3,972 дка. IX категория;

6. Нива, имот с идентификатор 18486.139.6, 
стар номер № 139006 в местността „Ливагето” в зем-
лището на с. Гюргич от 11,296 дка. IX категория;

7. Нива, имот с идентификатор 18486.139.13, 
стар номер № 139013 в местността „Ливагето” в зем-
лището на с.Гюргич от 3,998 дка. IX категория;

8. Нива, имот с идентификатор 18486.195.8, 
стар номер № 195008 в местността „Узуна” в земли-
щето на с. Гюргич от 2,990 дка. IV категория.

9. Нива, имот с идентификатор 18486.61.6, стар 
номер № 061006 в местността „Генкиното” в земли-
щето на с. Гюргич от 1,298 дка. IV категория;

10. Нива, имот с идентификатор 18486.62.10, 
стар номер № 062010 в местността „Косер/Тополите” 
в землището на с. Гюргич от 6,465 дка. IX категория;

11. Нива, имот с идентификатор 18486.65.10, 
стар номер № 065010 в местността „ Доле барата/
Ратаяка” в землището на с. Гюргич от 4,507 дка. IX 
категория;

12. Нива, имот с идентификатор 18486.139.14, 
стар номер № 139014 в местността „Ливагето” в зем-
лището на с. Гюргич от 5,999 дка. IX категория;

13. Нива, имот с идентификатор 18486.154.7, 
стар номер № 154007 в местността „При Даньо/
Дъбравата” в землището на с. Гюргич от 4,113 дка. 
IV категория;

14. Нива, имот с идентификатор 18486.162.26, 
стар номер № 162026 в местността „До село/Селски 
дол” в землището на с. Гюргич от 1.913 дка. IV ка-
тегория;

15. Нива, имот с идентификатор 18486.164.28, 
стар номер № 164028 в местността „Селски дол” в 
землището на с. Гюргич от 3,414 дка. IV категория;

16. Нива, имот с идентификатор 18486.201.2, 
стар номер № 201002 в местността „Горуняка” в зем-
лището на с. Гюргич от 3,003 дка. X категория;

17. Нива, имот с идентификатор 18486.168.8, 
стар номер № 168008 в местността „Доле барата” в 
землището на с. Гюргич от 2,996 дка. IV категория;

18. Нива, имот с идентификатор 18486.65.12, 
стар номер № 065012 в местността „Доле барата/
Ратляка” в землището на с. Гюргич от 1,997 дка., ІX 
категория;

19. Нива, имот с идентификатор 18486.65.14, 
стар номер № 065014 в местността „Доле барата/
Ратляка” в землището на с. Гюргич от 2,921 дка., ІX 
категория;

20. Нива, имот с идентификатор 18486.139.2, 
стар номер № 139002 в местността „Ливагето” в зем-
лището на с. Гюргич от 3,501 дка. IX категория;

21. Нива, имот с идентификатор 18486.158.23, 
стар номер № 158023 в местността „Дъбравата” в 
землището на с. Гюргич от 0,266 дка. IV категория;

22. Нива, имот с идентификатор 18486.175.12, 
стар номер № 175012 в местността „Герговски връх” 
в землището на с. Гюргич от 3,006 дка., IV катего-
рия;

23. Нива, имот с идентификатор 18486.179.3, 
стар номер № 179003 в местността „Шуманица” в 
землището на с. Гюргич от 2,001 дка., IV категория;

24. Нива, имот с идентификатор 18486.213.10, 
стар номер № 213010 в местността „Попов дел/Си-
меоново” в землището на с. Гюргич от 3,003 дка., IV 
категория;

25. Нива, имот с идентификатор 18486.213.23, 
стар номер № 213023 в местността „Попов дел/Си-
меоново” в землището на с. Гюргич от 2,082 дка., IV 
категория;

26. Нива, имот с идентификатор 18486.233.15, 

стар номер № 233015 в местността „Кленяка/Пу-
ковица” в землището на с. Гюргич от 3,003 дка., ІX 
категория;

27. Нива, имот с идентификатор 18486.221.4, 
стар номер № 221004 в местността „Горно ливаге” в 
землището на с. Гюргич от 3,000 дка., ІX категория;

28. Нива, имот с идентификатор 18486.177.3, 
стар номер № 177003 в местността „Герговски връх” 
в землището на с. Гюргич от 1,490 дка., IV катего-
рия;

29. Нива, имот с идентификатор 18486.261.16, 
стар номер № 261016 в местността „Чернополско/
Коняра” в землището на с. Гюргич от 0,999 дка., III 
категория;

30. Нива, имот с идентификатор 18486.261.31, 
стар номер № 261031 в местността „Чернополско/
Коняра” в землището на с. Гюргич от 0,997 дка., III 
категория;

31. Нива, имот с идентификатор 18486.266.5, 
стар номер № 266005 в местността „Чернополско/
Коняра” в землището на с. Гюргич от 0,872 дка., III 
категория;

32. Нива, имот с идентификатор 18486.267.8, 
стар номер № 267008 в местността „Чернополско/
Коняра” в землището на с. Гюргич от 0,498 дка., III 
категория;

33. Нива, имот с идентификатор 18486.224.2, 
стар номер № 224002 в местността „Кленяка/Лива-
ге” в землището на с. Гюргич от 6,803 дка., ІX кате-
гория;

34. Нива, имот с идентификатор 18486.148.6, 
стар номер № 148006 в местността „До стопански 
двор” в землището на с. Гюргич от 2,002 дка., IV ка-
тегория;

35. Нива, имот с идентификатор 18486.65.1, 
стар номер № 65001 в местността „Доле барата/
Ратляка” в землището на с. Гюргич от 3,006 дка., ІX 
категория;

36. Нива, имот с идентификатор 18486.65.6, 
стар номер № 065006 в местността „Доле барата/
Ратляка” в землището на с. Гюргич от 2,004 дка., ІX 
категория;

37. Нива, имот с идентификатор 18486.14.21, 
стар номер № 014021 в местността „Кутов дол/Мац. 
ливада” в землището на с. Гюргич от 9,010 дка., X 
категория;

38. Нива, имот с идентификатор 18486.219.3, 
стар номер № 219003 в местността „Кутов дол/Мац.
ливада” в землището на с. Гюргич от 9,543 дка., ІX 
категория;

39. Нива, имот с идентификатор 18486.235.3, 
стар номер № 235003 в местността „Цанов мост/
Трънката” в землището на с. Гюргич от 4,501 дка., 
ІX категория;

40. Нива, имот с идентификатор 18486.235.5, 
стар номер № 235005 в местността „Цанов мост/
Трънката” в землището на с. Гюргич от 6,986 дка., 
ІX категория;

41. Нива, имот с идентификатор 18486.235.6, 
стар номер № 235006 в местността „Цанов мост/
Трънката” в землището на с. Гюргич от 7,371 дка., 
ІX категория

в търга може да се участва за един, два или 
повече имота. Начална тръжна цена в лева за декар 
е както следва: 1. За трета и  четвърта категория – 40 
лв./декар; 2. За девета категория – 14 лв./декар; 3. 
За десета категория – 12 лв./декар.

Срок на договора за наем/ аренда е 5 /пет/ 
години, както следва: 1.За имоти от номер 1 до 36 
влиза в сила от 27.08.2021 г.; 2.За имоти от номер 37 
до 41 влиза в сила от 11.05.2022 г.

наемът за имотите се заплаща преди сключва-
не на договора за наем/аренда по банков път, както 
следва: 1. За първата стопанска 2021/2022 година за 
имоти с номера от 1 до 36; 2. За първата стопанска 
2022/2023 година за имоти с номера от 37 до 41. 

Стъпка за наддаване – 5 % от началната тръж-
на цена. Депозитът за участие е в размер на 10 % от 
началната тръжна цена за имота/имотите и се внася 
по банков път. Тръжната документация се получава 
в сградата на Общинска администрация Ружинци 
срещу внесена сума в размер на 5 лв. на касата на 
общината. Оглед на обекта да се извършва всеки 
присъствен ден в рамките на работното време на 
Общинска администрация до 16,30 ч. на 08.04.2021 
г. след предварителна заявка и закупена тръжна до-
кументация.

крайният срок за подаване на заявления за 
участие в търга е 16,30 ч. на 08.04.2021 г.

За справки и информация тел. 09324 / 22-83, 
Община Ружинци.

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 ту-
хлен апартамент в ж.к. „Бо-
нония“, 80 кв.м, обзаведен, 
таванска, гараж; тел.: 094/ 
600 399, 0887 381 855

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

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

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

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

продавам гарсониери: 
панелна в ж.к. „Панония“, 
ет.4, с обзавеждане, и тухле-
на ет. 4, до болницата; тел.: 
094/ 600 399, 0887 381 855

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

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

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

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

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

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

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

продавам тристаен ту-

хлен апартамент в ж.к. „Бо-
нония“, 95 кв.м, ет.4, 52 000 
лв.; тел.: 094/ 600 399, 0887 
381 855

продавам двустаен па-
нелен апартамент с разши-
рение, 76 кв.м, ет. 4, 41 000 
лв. и двустаен тухлен апар-
тамент в ж.к. „Васил Левски“, 
60 кв.м, ет. 11, цена 30 000 
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 двустаен 
апартамент, 65 кв.м, ет.3 и 
тристаен апартамент с га-
раж, ет.1, и тристаен с га-
раж, ет. 1, в новата част на 
„Г. Бенковски“; тел.: 094/ 600 
399,0887 381 855

продавам двустаен ту-
хлен апартамент в центъ-
ра 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 ка-
тегория, обработваема, цена 
1000 лева; тел.: 0897 942 
438

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

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

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

продавам втори етаж 
от къща, 90 кв.м, с двор и 
собствен вход, в центъра; 
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 па-
нелен апартамент в ж.к. “Ва-
сил Левски”, от собственик; 
тел.: 0878 767 476

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

кУпУва имоТи 

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

0878 864 985, 0899 864 954
купувам промишлен/

търговски или друг вид имот 
в град Видин, със сграда и 
двор, за предпочитане на 
изплащане с първоначална 
вноска; тел.: 0893 502 430

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

дава под наем 

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

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

давам под наем халета; 
тел.: 0888 677 866

ТЪрСи под наем 

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

разни продаЖБи 

продавам нов фризер-
ракла и стъклена плетена 
дамаджана 40 л за ракия; 
тел.: 0885 243 038

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

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

продавам банциг и бо-
рапарат; 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, лами-
нат, ВиК инсталации; тел.: 
0898 674 203, 0889 128 424, 
0896 332 063

СелСкоСТоп. 
ТеХника

продавам трактор ЮМЗ, 
косачка Е302, балирачка, 
сеносъбирач, чизел и плуг; 
тел.: 0895 617 043
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ни са най-въздействащи-
те истории и най-„тежките“ 
пациенти, които лекарите 
са имали в своята практи-
ка. Всяка от историите е 
заснета във видео, в което 
участват и лекарят, и паци-
ентът. Доверието помежду 
им, самодисциплината, ме-
дицинските открития – това 
спасява болните и им дава 
надежда за нормален жи-
вот.

Веселин Велков е меж-
дународен шофьор. Първи-
те симптоми на сърдечната 
недостатъчност усеща в ка-
миона – нощем диша тежко 
и не може да заспи. Но не 
им обръща особено внима-
ние. През февруари 2018 г. 
тръгва на път, но стига само 
до изхода на Видин. С тем-
пература, задух и кашлица 
е приет в болница с грип, 
преминал в бронхопневмо-
ния. Уж се е излекувал, но 
задухът продължава. Не 
може да качи и десет стъ-
пала, не може да стигне 
до апартамента си, без да 
почине няколко пъти. Спи 
седнал, не може да легне 
в леглото, защото не му 
стига въздухът. Пулмологът 
го насочва към кардиолог 
и още при първия преглед 
д-р Соня Белева разбира, 
че Веселин е със сърдеч-
на недостатъчност. Влиза 
в болница отново, този път 
в кардиологията. Изследва-
нията показват, че сърцето 
е сериозно увредено и не 
може да работи добре, за 
да доставя кислород за 
нуждите на тялото. Оттам 
идват задухът, тежката 
умора, нощната кашлица. 
Стресова професия, висо-
ко кръвно, диабет, тютюно-
пушене и заседнал начин 
на живот – това са причи-
ните, които са я отключили 
при Веселин.

Лекарите му казват, че 
трябва да се запише в спи-
съка за трансплантация и 
да чака ново сърце. Което 
не всички дочакват. Но д-р 
Белева решава да пробва 
терапия, която към този 
момент тъкмо е навлязла у 
нас и се изписва с протокол 

по Здравна каса.
Днес, три години по-къс-

но, Веселин отново може 
да работи. Отново е тръг-
нал на път и дори сменя 
сам гумите на камиона. „Той 
е първият ми пациент на 
тази терапия. Беше много 
уплашен, като му казахме, 
че е за трансплантация. Но 
промени начина си на жи-
вот. Спря да пуши, започна 
да контролира кръвното и 
диабета. Можем да кажем 
спокойно, че има здраво 
сърце“, споделя д-р Соня 
Белева.

Умора дори при най-
малкото усилие, задух, 
кашлица, отоци по краката 
– това най-често усещат 
пациентите със сърдечна 
недостатъчност. Карди-
олозите я определят като 
глобална пандемия, която 
ще бъде бич за човечест-
вото в следващите 10 го-

дини. Но ако пациентите 
се вслушват в съветите 
на своя лекар, поддържат 
здравословно тегло, добра 
физическа активност и се 
хранят умерено, надежда 
има. „Постигнахме много 
добри резултати“ – доволна 
е д-р Белева. А Веселин е 
категоричен в мнението си 
за своята лекарка: „Благо-
дарен съм й много, защото 
тя ме спаси“.

Сърдечната недоста-
тъчност (СН) е сериозно 
хронично заболяване, при 
което сърцето не може да 
изтласква достатъчно кръв, 
за да отговори на нуждите 
на тялото. Сред най-чес-
то срещаните причини за 
нея са коронарна болест 
на сърцето, инфаркт на 
миокарда (сърдечен удар), 
вродени сърдечни дефе-
кти, увреждане на сърдеч-
ните клапи, предсърдно 
мъждене. Симптомите на 
задух и силна отпадналост 
могат да ограничат рабо-
тоспособността на пациен-
тите или способността им 
да извършват обичайните 
си ежедневни дейности, 
което води до социална 
изолация, тревожност и 
депресия. Сърдечната не-
достатъчност заема воде-
що място в общата смърт-
ност от сърдечно-съдови 
заболявания. Около 50% 
от пациентите умират до 5 
години след поставяне на 
диагнозата. Тези прогнози 
са по-неблагоприятни дори 
от редица ракови заболява-
ния, а обществото все още 
смята рака за най-опасен.

В България със Сърдеч-
на недостатъчност живеят 
около 150 000 души, които 
са диспансеризирани при 
личен лекар или кардиолог. 
В област Видин болните са 
над 1700, а в болница вся-
ка година постъпват около 
1000 души.

Всяка година с различни инициативи се отбелязва 22 март – Све-
товния ден на водата. Целта му е да привлече внимание върху важ-
ността на питейната вода и защитата на водните ресурси. Пора-
ди тази причина този ден е и празник на всички, работещи във ВиК 
сектора. Достойно място сред професионалистите, приели за своя 
мисия и дълг осигуряването на чиста питейна вода до всеки дом, са и 
работещите във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Видин. 

Скъпи колеги, 
Използвам случая, за да Ви благодаря за всеотдайната работа 

и усилията, които полагате! В настоящата трудна за всички си-
туация, Вие продължавате да изпълнявате своите задължения с 
професионализъм, гарантирайки високото качество на услугата, 
която Дружеството предоставя на видинските граждани! 

„Старият Видин“ вече и офлайн
Над 370 снимки и рисунки разказват историята на града от края на ХVІІІ, ХІХ и ХХ век

Художествената галерия във Видин 
засия, осветена в зелено

Лекар и пациент от Видин станаха герои в нацио-
нална кампания за сърдечната недостатъчност

Желая на вас и вашите семейства 
здраве, щастие, сполука! нека ра-
ботата винаги ви носи удовлетво-

рение и заслужено признание! 

Честит празник!
инж. георги владов, 

директор на вик – видин

Инж. Рачо Миланов е роден през 1947 г. в село 
Раковица, Видинско. Завършва ВМЕИ Варна, специ-
алност „електроника“. Работи над 25 години като 
началник отдел в Изчислителния център на Химком-
бината във Видин. След закриването на „Видахим“ 
ЕАД, последните десет години от професионалната 
си кариера е ръководител компютърни кабинети в 
Професионалната гимназия „Проф. д-р Асен Злата-
ров“ във Видин. Тогава, между младите хора, Рачо 
Миланов започва да им показва по някоя и друга от 
старите картички на Видин, които той е започнал 
да събира. Учениците проявяват интерес към оно-
ва, което вече го няма и това окуражава Миланов да 
предприеме своята следващата стъпка в живота – 
направата на добилата популярност страница във 
Фейсбук „Старият Видин/Old Vidin“, а сега – и книга 
„Старият Видин“. На 16 и 17 март Ху-

дожествената галерия 
„Никола Петров“ във 
Видин засия, осветена 
в зелено. Атрактивното 
осветление показа по 
различен начин красота-
та на забележителната 
сграда, разположена в 
Крайдунавския парк. По 
този начин нашият град 
се присъедини към гло-
балната инициатива на 
Република Ирландия, 
която утре отбелязва на-
ционалния си празник - 
Деня на Свети Патрик. 

Сградата на видин-
ската галерия е постро-
ена през 1892 г. върху 
основите на една от 

входните врати на видин-
ското крепостно съоръже-
ние „Калето” и предвиде-
на за военен клуб. Автор 
на проекта е архитект 
Тодор (Тома) Върхота. От 

1962 г. тя е със сегашното 
си предназначение, а от 
1976 г. носи името на го-
лемия български живопи-
сец Никола Петров, роден 
във Видин.

„Старият Видин“ – това 
е името на една от най-по-
пулярните сред видинлии 
страници във „Фейсбук“. В 
създаденото от дългогодиш-
ния учител и родолюбец Рачо 
Миланов онлайн простран-
ство са публикувани хиляди 
снимки, представящи един 
своеобразен фотоархив за 
миналото на Видин. Това е 
кауза, на която Рачо Миланов 
се е посветил вече 10 години, 
а днес вече е реалност и меч-
тата му – „Фейсбук“ страни-
цата да „заживее“ и офлайн, 

под формата на книга-албум, 
също озаглавена „Старият 
Видин“. 

Може би най-доброто оп-
исание за книгата са думите 
на Александър Пройнов – 
АPER, които посрещат чи-
тателите на книгата наместо 
предговор: „Уважаеми Бъл-
гаролюбецо, имаш удоволст-
вието… Не, щастието да се 
докоснеш до историята, кул-
турата, бита и архитектурата 
на реално най-дълголетната 

столица на България – Бо-
нония, Бъдин, Бдин, Видин. 
Миналото на този град ожи-
вява в книгата през естети-
ката на документалистиката, 
скицата, графиката, рисун-
ката, фотографията, скулп-
турата, архитектурата. Това 
родолюбиво повествование е 
събрало артефакти от близ-
ки и далечни нам страни, за 
българи, турци, евреи, руси, 
сърби, румънци, унгарци. Бих 
нарекъл този труд „НОВИЯТ 

ЗАВЕТ“ на патриота-краев-
ед, на българина-видинчанин 
Рачо Миланов. Повествова-
ние, достъпно за млади и ста-
ри със своя език. Книга, която 
свързва миналото с бъдеще-
то на Видин и България“. 

Книгата е съставена от 
две части. Първата е „Ста-
рият Видин в рисунки на ев-
ропейски и американски ху-
дожници“. Във втората част 
– „Истории от стария Видин“, 
са публикувани биографии и 
снимки на видни личности, 
родени или свързали живота 
си с крайдунавския град – Ос-
ман Пазвантоглу, Панайот Хи-
тов, Иван Кишелски, Стефан 
Любомски, Видинли Хюсеин 
Тефик паша, Тома Лозанов, 
Хаджи Иван Хадживълчев и 
др. Или общо над 270 стра-
ници с неизвестни или малко 
познати литографии, илюс-

трации, рисунки, снимки и би-
ографии на личности от Ви-

дин от последните два века и 
половина. 


