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w нa стр. 2

w нa стр. 8 до 17 април заради 
ремонти се ограни-
чава движението на 
автомобили над 12 т 
по път I-1 дунавци - 

ружинци
четете на стр. 3

Стартират теренните 
археологически про-
учвания ва обекти по 
трасето на новия път 

видин-Ботевград
четете на стр. 5

Туризъм и екология са акцентите в Плана за 
интегрирано развитие на Община Чупрене

Романтичната комедия „Ирония 
на съдбата“ с премиерен 

спектакъл за България

Светлана Кръстева, началник 
на Държавен архив – Видин: 

Архивите са паметта на нацията, 
която сме длъжни да предадем 

на идните поколения Концерт на Симфониета – Видин 
е отличен за музикално събитие 
на месец февруари

„Ирония на съдбата” 
е комедия от блестящия 
руски тандем Емил Бра-
гински и Елдар Рязанов – 
автори на най-успешните 
руски комедии на 60-те и 

70-те години на XX век. 
Това е красива роман-
тична история, в която 
комично недоразумение 

Интересна про-
грама е подготвил 
културният инсти-
тут и през април, 
а гвоздеят в нея е 

съвместен концерт 
с братя Аргирови

Туризъм и екология – 
това са основните акцен-
ти, заложени в разработе-

ния План за интегрирано 
развитие на община Чу-

„НИЕ“: През месец 
април в Държавен архив 
– Видин гостува доку-
ментална изложба по 
повод Освобождението 
на България. Обявихте 
за нея на съвсем неслу-
чайна дата – 6 април. 
Разкажете за избора на 

дата и какво могат да 
видят посетителите 
на архива в тази излож-
ба.

Светлана кръстева: 
На 6 април 1878 г. турски-
те войски се изтеглят от 

Във Видин коалиция ГЕРБ – СДС 
взима два мандата, по един – 

БСП и „Има такъв народ“
Изборният резултат изостри вътреш-

ните противоречия в БСП – Видин 
Централната изби-

рателна комисия обя-
ви разпределението на 
мандатите на партиите 
и коалициите по много-
мандатни изборни райо-
ни. Във Видин два ман-
дата получава коалиция 
ГЕРБ-СДС и по един – 
коалиция „БСП за Бълга-
рия“ и партия „Има такъв 
народ“. 

Така право да влязат 
в 45-ото Народно събра-

ние получават Росица 
Кирова и Александър 
Матеев (ГЕРБ-СДС), как-
то и Филип Попов (БСП) 
и Иво Атанасов („Има 
такъв народ“). Припом-
няме, че коалиция ГЕРБ 
– СДС спечели изборите 
във Видинско, вземайки 
33,13% от гласовете на 
избирателите; втора се 
нареди коалиция „БСП 

Видински деца засадиха фиданки в Седмицата на гората
Община Видин започна 

раздаването на дръвчета-
та, които получи безвъз-
мездно от Гората. бг. Част 
от тях бяха предоставени 
на детските градини. В ДГ 
„Синчец“, която се намира 
в ж.к. „Крум Бъчваров“, ре-
шиха да засадят фиданки-
те днес. В инициативата се 
включиха деца от четвър-
та подготвителна група, 
напътствани от общински 
специалисти. 

Светла Ангелова, на-
чалник отдел „Екология, 
инфраструктура и инжe-
нерни мрежи и съоръже-
ния" съобщи, че Видин е 
един от осемте областни 
града, които са получили 
фиданки. „Заявихме 2300 
броя, които ще раздадем 
от днес нататък на всички 
училища, детски градини, 
кметства – в град Дунав-
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за България“ с 20,52%, 
а на трето място остана 
партия „Има такъв народ“ 
с 14,93%.

росица кирова: във 
видин избирахме мажо-
ритарно, избрахме реги-
она и бъдещето си пред 
популизма и крясъка

„Благодаря ви, прия-
тели! За доверието, под-
крепата, отдадеността. 
Благодаря, че ми повяр-
вахте дори и когато не-
гативизмът и лошотията 
се опитваха да ни раз-
делят. Благодаря, че се 
съгласихте да потърсим 
онова, което ни обединя-
ва“ – това написа Росица 
Кирова в профила си във 
„Фейсбук“ по повод силно-
то представяне на листа-
та на коалиция ГЕРБ-СДС 
във Видинския изборен 
район.

„Днес спокойно мога 
да кажа, че ние избирах-
ме мажоритарно, избрах-
ме региона и бъдещето си 
пред популизма и крясъ-
ка. Пожелавам на всички 
ни здраве, късмет и всич-
ко онова, което искаме за 
Видин. Аз ще направя и 
невъзможното, за да за-
пазя тенденцията и никой 
повече да не ни заплашва 
с формата на макарона 
си! Аз и Отборът на Ви-

дин! Защото вие ни се до-
верихте и ни повярвахте 
и в Парламента отиваме 
двама, отдадени на пътя, 
който трябва да се довър-
ши, на довършването на 
процедурите за тунел под 
Петрохан и на идеята за 
по-хубав Видин и област, 
в която има работа, здра-
веопазване и условия за 
семейства, млади хора и 
деца“, заяви още Росица 
Кирова. 

Александър Матеев 
също благодари на видин-
ските граждани за под-
крепата и за гласуваното 
доверие. „Пътят беше 
труден, срещнахме се с 
озлоблението, с лъжата, с 
очернянето, но това не ни 
отказа, защото силата е 
на страната на истината. 
Вие не се отказахте и по-
вярвахте в нас, че можем, 
че знаем как, че ще бъдем 
полезни, че ще се борим 
за своя роден край. И ще 
го направим! Заради всич-
ки нас. Ние стоим зад ду-
мите си, стоим зад дела-
та си и искрено вярваме, 
че ще оправдаем вашите 
очаквания. Очаквания, че 
нашият роден Видински 
регион може да бъде едно 
прекрасно място за живот. 
Бъдете здрави, благодаря 
ви!“, сподели още Мате-
ев. 

изборният резултат 

изостри вътрешните 
противоречия в БСп – 
видин 

Изборният резултат 
направи още по-видни 
съществуващите раз-
делителни линии меж-
ду отделните фракции в 
структурите на БСП във 
Видинско. 

На 9 април от Област-
ния съвет на БСП раз-
пространиха имейл до 
медиите, в който се казва 
следното: „На заседание 
на Областен съвет Ви-
дин от 08.04.2021г., след 
проведени разисквания и 
анализ, бяха взети след-
ните решения:

Областен съвет на 
БСП Видин, смята за не-
обходимо спешно про-
веждане на заседание на 
50ти конгрес на което да 
се анализират резултати-
те от изборите и състо-
янието на БСП, с цел из-
лизане от тежката криза в 
която се намира партията 
в момента.

Областен съвет на 
БСП Видин, смята за не-
обходимо оттеглянето на 
председателя на партия-
та и избор на ново ръко-
водство, заради тежката 
изборна загуба и състоя-
нието в което се намира 
партията“.

Коментар по тема-
та направи и водачът на 

листата на БСП във Ви-
дин Филип Попов на прес-
конференция на 9 април, 
като той даде съвсем 
противоположна инфор-
мация. „Вчера ръковод-
ството на БСП – Видин 
свика областен съвет с 
една единствена точка – 
анализ на националния 
резултат и на местния ре-
зултат за област Видин. 
Като явно целта беше да 
хвърлят отново в хаос 
БСП, да поискат оставка-
та на Корнелия Нинова и 
да искат извънреден кон-
грес. Областният съвет на 
БСП прояви разум и тези 
предложени от Миков и от 
Велков решения не полу-
чиха необходимото мно-
зинство“. 

Иначе Филип Попов 
благодари на избиратели-
те и на хората, работили 
по кампанията. Той напра-
ви и анализ на резултата 
за БСП, като отбеляза, че 
получените гласове от-
реждат на партията мяс-
тото на втора политическа 
сила във Видинско. „За 
БСП са гласували 8023 
наши симпатизанти и съ-
граждани. Ако сравнява-
ме резултатите с 2017 г., 
то тогава гласувалите за 
БСП са 16 442 души, ма-
тематически отливът от 
гласове е 8399“, посочи 
Попов. Допълни, че прави 

впечатление, че от гласу-
валите сега за БСП пре-
ференциален вот са дали 
3828 души. „Разглеждай-
ки тези показатели, мо-
жем да отбележим, че с 
най-много преференции 
е водачът на листата, оп-
ределен от Националния 
съвет на БСП, следван 
непосредствено от граж-
данската квота в лицето 
на академик проф. Раде-
новски, също определена 
от Националния съвет“, 
коментира Попов. 

Той отбеляза, че БСП 
е направила модерна и 
позитивна кампания, коя-
то обаче е преминала на 
фона на страха от епиде-
мията. „Избирателите на 
БСП във Видин са пре-
димно хора на преклон-
на възраст. Кампанията 
премина под непрекъснат 
натиск от заплахата, лее-
ща се от телевизионните 
екрани в условията на 
извънредна обстановка, 
внасяща убеждението, че 
животът на хората е под 
непосредствена опасност, 
и то на възрастните хора, 
за което правителстве-
ните глашатаи не спи-
раха да насаждат страх. 
Станахме свидетели на 
безпрекословна наглост 
в търговията на гласове, 
като ;по наша информа-
ция платеният вот над-

хвърли 25 000 души. Без-
прецедентен, граничещ с 
цинизъм натиск бе указан 
на държавната и общин-
ска администрация“, по-
сочи Филип Попов. „За-
сегнатите публични лица 
от извършената болезне-
на вътрешнопартийна ре-
форма, водени от личния 
си интерес систематично 
правеха и продължават 
да правят несъстоятелни 
внушения, че Корнелия 
Нинова се е договорила 
с Бойко Борисов за какво 
ли не. С единствената цел 
да предизвикат партиен и 
електорален разкол, за 
да се иска оставката след 
това на Корнелия Нино-
ва и да хвърлят партията 
в хаос, за да я овладеят 
и подчинят на личните 
си интереси . Обществе-
но разпознаваеми лица 
от местното БСП, бивши 
и настоящи партийни 
функционери на високи 
длъжности систематично 
реализираха медиен и 
вътрешнопартиен натиск, 
целящ разколебаване 
на партийните членове, 
уронване на престижа на 
одобрените кандидати в 
листата на БСП, разко-
лебаване усещането за 
единство и сила в БСП на 
местно и на национално 
ниво“, заяви още Попов.

Във Видин коалиция ГЕРБ – СДС взима два мандата, по един – БСП и „Има такъв народ“

Започна усилено косене на 
тревните площи във Видин Във Враца досега са премахнати 

над 550 изоставени автомобила
След половин век кв. „Пъстрина“ в 

Монтана има пряк вход-изход от града

Във Видин е запо-
чнало усилено косене 
на тревните площи, съ-
общиха от общинската 
администрация. Дей-
ностите са стартирали 
веднага със затопляне на 
времето, като началото е 
поставено в парк „Влади-
кина бахча“. Работници 
от Общинското предпри-
ятие „Чистота, озеленя-
ване и благоустройство“ 
от вторник окосяват зе-
лените площи там. Всич-
ки пейки в парка са боя-
дисани, поставени са и 6 
нови, информира дирек-
торът на предприятието 
Емилиян Евтимов. Ра-
боти се и по успоредна-
та улица „Акад. Стефан 
Младенов“. Акцията ще 
продължи в Крайдунав-
ския парк и парк „Рова“, 
по бул. „Панония“ и след 
това ще се влезе в квар-
талите. Емилиян Евти-

мов съобщи още, че тази 
седмица предприятието 
ще получи много голя-
ма нова косачка, която 
е подходяща за работа 
в зелените участъци по 
булеварди и улици, както 
и в междублокови прос-
транства.

Наред с косенето 
тече и традиционното 
пролетно почистване на 
град Видин, съобразено 
с предварително изготве-
ния график. Директорът 
на ОП „Чистота, озеленя-
ване и благоустройство“ 
призова гражданите от 
името на общинското ръ-
ководство да се включат 
по-активно и да съдейст-
ват за облагородяване 
на пространствата около 
жилищните кооперации, 
за да превърнем заедно 
Видин в един по-красив и 
чист град.  

монтанавраца

Продължава премах-
ването на неизползваеми 
автомобили във Враца, 
съобщиха от общинската 
администрация. От там 
уточниха, че до момента 
са премахнати над 550 
превозни средства в гра-
да. На 6 април общинският 
инспекторат и полицията 
са премахнали поредния 
излязъл от употреба ав-
томобил, паркиран на об-
щински терен в района на 
ул. „Струма“. 

От Община Враца обяс-
ниха, че крайната мярка е 
заради неизпълнение на 
предписанията за пре-
местването му от собстве-
ника в установения срок. 
И припомниха, че експер-
тите от Инспектората по-
ставят специални стикери 
на автомобилите, които не 
са преминали технически 
преглед последните три 

месеца и са разположени 
върху терени-общинска 
или държавна собстве-
ност. След поставянето 
на указателните стикери, 
собствениците на превоз-
ните средства разполагат 
с едномесечен срок, в кой-
то да ги преместят в имот 
– частна собственост. При 
неизпълнение на разпо-
редбите, автомобилът се 
извозва принудително от 
лицензиран оператор, в 
депо за вторични сурови-
ни. Ако собственикът на 
извозеното МПС не го по-
търси в 14-дневен срок, то 
ще бъде разкомплектова-
но.

Целта на инспекциите е 
да бъдат освободени меж-
дублоковите пространства 
от неизползваемите пре-
возни средства, подчерта-
ха от Община Враца. 

Текущите ремонти по 
инфраструктурата в град 
Монтана започнаха от меж-
дублоковите пространства 
на първите и най-стари ко-
операции в жилищен ком-
плекс „Пъстрина“. „Това е 
пример за последователна 
политика в изграждането на 
кварталната инфраструкту-
ра такава, каквато трябва да 
бъде според градоустрой-
ствения план", заяви в тази 
връзка кметът на общината 
Златко Живков.

 В ж.к. „Пъстрина“ е до-
изградена и улица „Д. Под-
вързачов“, която по план 
е директен вход-изход на 
квартала от града, но не и в 
реалността през последни-
те 50 години.

Кметът на Монтана 
представи няколко подпи-
ски от граждани, с благо-
дарности за премахването 
на незаконните гаражи и до-

пълнителни искания за бла-
гоустройства. Те са включе-
ни в програмата за текущи 
ремонти през тази година. 
Едно от тях е междублоко-
вото пространство до бл. 25 
в квартал „Младост“, където 
вече се работи. Там ще бъде 
ремонтирана и ул. „Сливни-
ца“, ще бъдат възстановени 
залени площи, осветител-
ните тела, ще бъде пре-
асфалтиран паркингът и 
пътното платно. Друг обект 
от програмата за текущи ре-
монти е част от ул. „Стефан 
Савов“ между ул. „Климент 
Охридски“ и детска градина 
„Калинка“, където изцяло е 
възстановена старата ВиК 
мрежа и е преасфалтирано 
пътното платно. 

За старта на текущия 
ремонт Община Монтана е 
инвестирала авансово 200 
хиляди лева.



3

w от стр. 1

Определиха противоепидемичните мерки в страната от 12 до 30 април Програмата „Топъл обяд“ 
е финансово обезпечена 

до края на годината

До 17 април заради ремонти се огра-
ничава движението на автомобили 

над 12 т по път I-1 Дунавци - Ружинци

прене (ПИРО). Стратеги-
ческият документ, който е 
разработен в изпълнение 
на изискванията на чл. 13 
от Закона за регионалното 
развитие и определя при-
оритетите в развитието на 
общината в периода 2021 
– 2027 година, беше одо-
брен от Общински съвет – 
Чупрене на проведеното в 
края на март заседание на 
местния парламент. 

В Плана за интегрирано 
за развитие е дефинирана 
и конкретна визия за това 
как община Чупрене ще 
изглежда през 2021 годи-
на. А именно – атрактивна 
туристическа дестинация 
с устойчиво развиваща се 
местна икономика, базира-
на на привлечени инвес-
тиции, разнообразен при-
родноресурсен потенциал и 
традиционни стопански от-
расли, и фокусирана върху 
подобряване на качеството 
на живот и намаляване на 
неравенствата. 

„Планът е изработен из-
цяло по методическите ука-
зания на Министерството 
на регионалното развитие, 
спазени са всички норма-
тивни изисквания. Целта е 
той детайлно да пише как-
во възнамерява Община 
Чупрене да прави в след-
ващия програмен период. 
Тоест, как Общината вижда 
своето развитие. Наблегна-
ли сме най-вече на разви-
тието в сферата на тури-
зма и околната среда. Като 
говорим за околна среда, 
това включва чиста питей-
на вода, възобновяеми 
енергийни източници и т.н.“, 
каза за вестник „НИЕ“ за-
местник-кметът на община 
Чупрене Мария Тодорова. 

Тя допълни, че в до-

кумента са заложени и 
стратегически инфраструк-
турни проекти, които биха 
помогнали за развитието 
на Общината в следващия 
програмен период. „Надя-
ваме се, всичко, което сме 
заложили в Плана за интег-
рирано развитие на Общи-
на Чупрене да се случи“, 
сподели Мария Тодорова. 
Заместник-кметът на общи-
на Чупрене подчерта, че са 
включени проекти, които са 
реално изпълними и за ко-
ито все пак Общината има 
готовност. 

Допълни, че един от тях 
е за изграждане на турис-
тическа и ски зона Миджур. 
„Нашите виждания са тя да 
бъде в по-малък вариант 
от началната идея, защо-
то това е по-реално. Но не 
сме се отказали от проекта, 
не сме го забравили – ще 
се опитаме да го реализи-
раме, за което ще е нужна 
и помощта на правител-
ството“, обясни Мария То-
дорова. 

При разработването на 
Плана за интегрирано раз-
витие са проведени и две 
обществени обсъждания, 
които, заради епидемична-
та обстановка са организи-
рани в платформата Zoom 
– на тях жителите на общи-
ната са имали възможност 
да споделят своето мнение 
и да дават предложения. 
„Съобразили сме се макси-
мално с желанията на хо-
рата. Много интересно е, че 
всъщност се оказа, че ос-
новното желание на граж-
даните, които се включиха 
е да има осигурена интер-
нет връзка във всички насе-
лени места, да имат кътове 
за отдих и Общината да се 
развива в сферата на тури-
зма – да се рекламираме 
повече и по този начин да 

сме разпознаваеми и да 
привличаме посетители. 
Участниците в обсъждани-
ята изказаха и мнение по 
отношение на транспорт-
ните връзки, обществения 
транспорт и здравеопазва-
нето – това обаче са реал-
но неща, които не зависят 
само от Общината. Колкото 
и Общината да се опитва 
да се бори с демографска-
та криза, тя, за съжаление, 
оказва влияние“, отбеляза 
Тодорова.

Заместник-кметът обяс-
ни, че в процеса на разра-
ботване на Плана за интег-
рирано развитие разбрали, 
че Чупрене е сред шестте 
общини в България с най-
голямо биоразнообразие. 
Това също дава големи 
перспективи за развитие в 
сферата на туризма. „Ми-
налата година, въпреки 
пандемията, имахме дос-
та посещения от туристи. 
Съвместно с читалището в 
Чупрене организирахме ня-
колко дегустации на местни 
ястия, които имаха доста 
добър отзвук. Тази година 
се надявам епидемичната 
ситуация да се нормализи-
ра и да можем да посрещ-
нем още повече туристи“, 
сподели Мария Тодорова. 

 „В следващите години 
ще бъде изграден пътят Ви-
дин – Ботевград, който още 
повече ще ни „отвори“, ще 
допринесе за това община 
Чупрене да стане още по-
достъпна. Отново се заго-
вори и за изграждането на 
тунел под Петрохан, което 
още повече ще скъси дис-
танцията със София. На-
дяваме се да имаме все 
повече посетители, привле-
чени от красивата девстве-
на природа, с която община 
Чупрене разполага“, допъл-
ни заместник-кметът.

Тодорова обясни, че об-
щина Чупрене, съвместно с 
общините Ружинци и Геор-
ги Дамяново участва в МИГ 
„Западна Стара планина“. 
“Той за съжаление мина-
лия програмен период не 
беше с одобрена стратегия 
и малко изостана. Сега фи-
нализираме проект, който е 
именно за местни инициа-
тивни групи с неодобрени 
до момента стратегии и се 
надявам това да е едно на-
чало. Да успеем да влезем 
в новия програмен период 
с добре разработена стра-
тегия“, сподели Мария То-
дорова. 

Тя обясни, че общо 
действащите към момента 
места за настаняване на 
територията на общината 
са с общ капацитет от око-
ло 100 места. Проблемът 
е, че те са разпръснати, 
което е пречка например 
при интерес от страна на 
по-голяма група от 50 ту-
ристи, тъй като няма място 
за настаняване с подобен 
капацитет. Все пак замест-
ник-кметът на Чупрене се 
надява, че с увеличение 
на туристическия поток ще 
бъде стимулирана и част-
ната инициатива и това ще 
доведе до разкриване на 
още места за настаняване. 

Затова и друг акцент в 
Плана за интегрирано раз-
витие на Община Чупрене 
е насърчаването на част-
ните инвестиции. „Ще се 
опитаме максимално да 
улесняваме хората, които 
биха искали да инвести-
рат на територията на об-
щината, като им помагаме 
при вадене на документи и 
всичко, което зависи от об-
щинската администрация“, 
подчерта заместник-кметът 
на Чупрене.

Туризъм и екология са акцентите в Плана за 
интегрирано развитие на Община Чупрене

От 8:30 ч. днес – 7 ап-
рил, до 18 ч. на 17 април 
се ограничава движение-
то на тежкотоварни авто-
мобили над 12 т по път 
I-1 Видин – Монтана в 
участъка от кръстовище-
то в района на Дунавци, 
при 19-ти км, до кръсто-
вището за Ружинци, при 
62-ри км. Това съобща-
ват от Агенция „Пътна 
инфраструктура“. Причи-
ната е, че в отсечката ще 
се извършват ремонтни 
дейности по настилката. 

Обходният маршрут 
за МПС над 12 тона е по 
път III-114 Ружинци-Дре-
новец, път III-112 Дрено-
вец-Добри дол, по път II-

11 Добри дол-Дунавци  и 
от там по път I-1 Видин-
Монтана, и обратно.

Трафикът на леките 
и лекотоварните мотор-
ни превозни средства в 
участъка ще се осъщест-
вява поетапно в една 
лента там, където се ра-
боти.

Всички граждани 
и транспортни фирми 
могат да получават ин-
формация за актуална-
та пътна обстановка от 
интернет страницата на 
АПИ – www.api.bg, както 
и по всяко време от де-
нонощието на тел. 0700 
130 20 в АПИ.

„Програмата „Топъл 
обяд у дома в условията 
на извънредна ситуация“ 
e финансово обезпече-
на до края на годината. 
За целта осигуряваме 39 
милиона лева, с което 
ще бъде помогнато на 60 
000 уязвими граждани по 
програмата“. Това заяви 
министър-председателят 
Бойко Борисов по време 
на редовното правител-
ство заседание на 7 ап-
рил. 

Министерският съ-
вет прие решение, с кое-
то одобри изменение на 
Оперативната програма 
за храни и основно мате-
риално подпомагане, като 
по този начин се увеличи 
бюджетът на програмата 
за настоящата година с 39 
млн. лв. „Средствата ще 
бъдат използвани за изця-
ло нова операция „Топъл 
обяд“ в условията на пан-

демия COVID-19. 
Тя ще достигне до 
60 000 лица, като 
основните групи 
са хора без дохо-
ди или с ниски та-
кива под линията 
на бедност, хората 
поставени под ка-
рантина без дохо-
ди или с ниски до-
ходи и лица, които 
са обект на соци-
ално подпомагане. 
„Топлият обяд“ се 

осигурява от началото на 
годината“, информира ми-
нистърът на труда и соци-
алната политика Деница 
Сачева.

Средствата по про-
грамата се осигуряват по 
линия на инициативата 
на Европейската коми-
сия за преодоляване на 
последствията от криза-
та - механизма „REACT-
EU“. Допълнителният 
ресурс беше обезпечен 
от правителството през 
2020 г., когато разреши 
Управляващият орган на 
оперативната програма 
предварително да дого-
вори отпускането на сред-
ствата.

Миналата година Ми-
нистерският съвет отпус-
на още 14,2 млн. лева за 
общините по национална-
та програма „Топъл обяд 
у дома в условията на из-
вънредна ситуация“. 

С нова заповед на ми-
нистъра на здравеопаз-
ването проф. Костадин 
Ангелов се определиха 
мерките, които ще започ-
нат да действат от 12 ап-
рил и ще са в сила до 30 
април. Със заповедта се 
възобновява присъствени-
ят учебен процес за учени-
ците от 1-ви до 4-ти клас и 
задължителните групи за 
предучилищно образова-
ние, за учениците, които 
се обучават в специалните 
училища, за ученици със 
сензорни увреждания, за 
учениците от 5-ти до 12-
ти клас, обучавани в слети 
паралелки и в паралелки, 
които са единствени в съ-
ответния клас на учили-
щето, за учениците от 5-ти 
до 12-ти клас, при спазва-
не на следния график: от 
12.04.2021 г. до 23.04.2021 
г. – присъствено се обуча-
ват учениците от 7, 8 и 10 
клас; от 26.04.2021 г. до 

29.04.2021 г. – присъстве-
но се обучават учениците 
от 5, 9 и 12 клас.

Допуска се провежда-
нето в присъствена среда 
на групови извънкласни 
дейности и занимания, 
дейности по интереси, за-
нимални и други, органи-
зирани в училищна и извъ-
нучилищна среда, за деца 
до 4-ти клас.

Във висшите училища 
се допуска провеждане-
то на: практически заня-
тия, обучения и изпити 
по практика на студенти, 
специализанти и докто-
ранти; семестриални из-
пити с практическа част, 
които не могат да бъдат 
проведени в електронна 
среда; държавни изпити 
и защити на дипломни ра-
боти.

От 12 април ще са поз-
волени и посещенията в 
заведенията за хранене и 
развлечения при използ-

ване на не повече от 50% 
от капацитета им, огра-
ничено работно време 
между 6.00 и 23.00 часа. 
Разрешава се също така 
провеждането на култур-
ни и развлекателни меро-
приятия (фестивали, кина, 
театри, циркови предста-
вления, сценични прояви, 
концерти, музеи, галерии, 
библиотеки, занятия от 
танцовото, творческото и 
музикално изкуство) при 
използване на не повече 
от 30% от капацитета на 
помещенията, спазване 
на физическа дистанция 
от най-малко 1.5 м., но-
сене на защитни маски за 
лице и използване само 
на седящи места (за кон-
церти, фестивали, театри, 
циркови представления и 
други сценични прояви). 

От 29 април посеще-
нията в дискотеки, бар-
клубове, пиано барове, 
бар-вариете и нощни ба-

рове се допускат при из-
ползване на не повече от 
50% от капацитета им, а 
от 16 април са разрешени 
посещенията в игрални-
те зали и казина при из-
ползване на не повече от 
50% от капацитета им. От 
16 април отпадат и огра-
ниченията за работа на 
обектите, разположени в 
търговските центрове.

Със същата заповед 
здравният министър на-
режда физическите и 
юридическите лица, ко-
ито са собственици или 
управляват търговски, 
административни или 
други обекти, които пре-
доставят услуги на граж-
даните, и чиято дейност 
не е преустановена с тази 
заповед, да създадат ор-
ганизация за контрол на 
броя на клиентите в съот-
ветния обект, като не до-
пускат повече от 1 човек 
на 8 кв. м. 
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Видин и Иззет паша пре-
дава ключа на града на ко-
мандващия руските части. 
По тази причина избрахме 
датата.

Изложбата е орга-
низирана съвместно от 
архивите на Република 
България, Руската фе-
дерация и Република 
Румъния по повод 140-
годишнината (2018 г.) от 
Освобождението на Бъл-
гария. В нея са включе-
ни документи, снимки и 
гравюри, представящи 
воюващите страни, хода 
на военните действия, 
живота по време на вой-
ната и нейния заключи-

телен етап – подписва-
нето на Сан Стефанския 
и Берлинския мирeн до-
говор. Заключителните 
табла са посветени на 
паметта и почитта към 
участвалите във войната 
– пълководци, войници, 
опълченци. Показани са 
техни снимки и награди, 
мемориални паметници. 
Много от материалите 
се представят за първи 
път пред българската 
публика. Техните ори-
гинали се съхраняват в 
архивните хранилища на 
централните и регионал-
ните архиви на България 
и Румъния, на руския 
Държавен военно-исто-
рически архив, руския 
Държавен исторически 
архив, Архива на външ-
ната политика на Руската 
империя и др. Изложбата 
е представяна в София, 
Бургас, Пловдив, Монта-
на, Виена.

„НИЕ“: Какви доку-
менти съхранява Ви-
динският архив във 
връзка с 6 април?

Светлана кръстева: 
Един от най-интересни-
те документи е прото-
колна книга на Градско 
общинско управление 
– Видин за периода 5 ап-
рил – 13 юли 1878 г. Осо-
бено ценен документ, 
свидетелстващ за орга-
низацията на обществе-

ния живот, за събития и 
личности от дните след 
приключване на Руско-
турската война. От пър-
вия запис в книгата става 
ясно, че настоятелите на 
правителствената каса 
Мехмед ефенди, Асан 
Мумчи, Саво Христов и 
Георги Илийов са моли-
ли за съдействие Негово 
Благородие г.г. Караве-
лов и заедно с него са 
пренесли касата в град-
ския съвет. Във втория 
протокол е разгледано 
прошението на Георгий 
Наалпас (военен апте-
кар) да бъде назначен 
за градски аптекар, кое-
то е отказано. През тези 
три месеца общинските 
съветници са се занима-

вали с разрешаване на 
спорове между гражда-
ни, продажби, заплаща-
не на извършена работа, 
потвърждаване на пре-
търпени имуществени 
загуби и други проблеми, 
породени по време на 
войната. 

Други документи, 
свързани с Освобожде-
нието, са снимки на оп-
ълченци, включително и 
на техни надгробни па-
метници, изследвания и 
публикации на д-р Бърни 
Бончев и краеведа Ге-
нади Вълчев, снимка от 
откриване на паметника 
на загиналите румънски 
войници край с. Иново. 
Има много документи, 
свързани с чествания на 
годишнини от Освобож-
дението. Пазим и учре-
дителен протокол и про-
токоли от заседания на 
Инициативния комитет за 
построяване паметник на 
опълченците от Видин и 
Видинска област, проект, 
договор, обяснителна за-
писка и др. за строежа 
на паметника, който се 
намира в Крайдунавския 
парк.

„НИЕ“: Изложбата 
„Възкресение на свобо-
дата“ е една от иници-
ативите, с които Дър-
жавен архив – Видин 
отбелязва 70-годиш-
нината от създаване-
то на държавния архи-

вен фонд на България. 
С какви други инициа-
тиви ще отбележите 
тази годишнина?

Светлана кръстева: 
Планирали сме много 
популяризаторски проя-
ви и дано епидемичната 
обстановка позволи за 
бъдат реализирани. 

„70 години български 
държавни архиви – па-
мет, свързаност, въз-
можности“ е мотото под 
което Държавна агенция 
„Архиви“ и нейните те-
риториални структури 
ще отбележим годишни-
ната. Пресконференции, 
публикации, изложби ще 
посветим на Междуна-
родния ден на архивите 
– 9 юни и на 10 октом-

ври – Ден на бъргарските 
архиви. От 1 април Дър-
жавна агенция „Архиви“ 
започна публикуване на 
поредица от дигитални 
изложби „Архивите на 
10/20/30/40/50/60/70 го-
дини“. Държавен архив 
– Видин, който през 2020 
г. навърши 60 години от 
своето създаване, също 
участва в националната 
инициатива. В началото 
на всеки месец, от април 
до септември, ще публи-
куваме по една дигитал-
на изложба, чрез която 
ще акцентираме върху 
най-значимите моменти 
от историята на нашата 
институция през всяко 
едно от десетилетията. 
Изложбите се публику-
ват на страниците на 
архивите във „Фейсбук“, 
на административната 
интернет страница на 
Агенцията и в инстаграм. 
В програмата ни е вклю-
чено гостуване на излож-
бата „Победа и… погром. 
Величие и… падение“. 
Тя е посветена на 100-
годишнината от края на 
Първата световна вой-
на и ще я представим в 
нашата изложбена зала 
на 11 ноември, когато се 
навършват 103 години от 
подписването на прими-
рието.

Освен че при нас ще 
гостуват изложби, орга-
низираме и представяне 

на изложби на видинския 
архив в градовете в об-
ластта.

При благоприятно 
развитие на епидемич-
ната обстановка през  
октомври планираме да 
проведем V Международ-
на конференция „Модер-
низационни тенденции 
в стопанския и културен 
живот на Видинско и Ти-
мошко ХVІІІ – ХХ век“, 
която посвещаваме на 
годишнината.

„НИЕ“: Епидемич-
ната обстановка, в 
която се намираме, се 
отрази на работата 
на редица институции 
и Държавен архив – Ви-
дин не прави изклю-
чение. Как се промени 

дейността Ви в тези 
условия?

Светлана кръстева: 
Със заповеди на пред-
седателя на Държавна 
агенция „Архиви“ от 4 до 
29 януари и от 22 март 
до 2 април беше преус-
тановена работата на 
читалнята, но не и из-
вършването на стравки, 
издирвания и изготвяне 
на копия. Заявления за 
тези услуги постъпват по 
електронен и пощенски 
път. От 5 април е въз-
становена работата в 
читалните на архивите в 
страната при спазване на 
изискването за социал-
на дистанция и на всич-
ки противоепидемични 
мерки, определени със 
заповеди на министъра 
на здравеопазването. 
В тази връзка възмож-
ността за посещения на 
читатели е редуцирана 
до две работни маси. По-
требителите трябва да 
заявяват на имейл или 
по телефона желанието 
си за посещение.

За да не прекъсваме 
връзката с гражданство-
то и да представяме ис-
торията на Видинския 
край такава, каквато я 
съхраняваме в докумен-
ти и снимки, засилих-
ме популяризаторската 
работа чрез медиите и 
интернет. Работим за 
дигитализиране на доку-

менти и качването им в 
Информационната сис-
тема на държавните ар-
хиви (http://isda.archives.
government.bg:84) и в ди-
гиталните колекции „Ар-
хивите говорят“ (https://
archives.bg) на Агенция-
та, чрез които те стават 
онлайн достъпни от вся-
ка точка на света. В мо-
мента се дигитализират 
протоколите на Видин-
ския градски общински 
съвет от 1896 г.

Комуникацията с 
фондообразувателите 
по дейностите за ком-
плектуване и научно-
техническа обработка, 
методическата дейност 
за изготвяне на номен-
клатури на делата и ак-

тове за унищожаване на 
документи с изтекли сро-
кове на съхранение се 
извършва по телефон, 
електронен и пощенски 
път. 

„НИЕ“: Продължиха 
ли и в тази ситуация 
новите постъпления в 
архивния фонд? Кои са 
най-ценните?

Светлана кръсте-
ва: През целия период 
от началото на противо-
епидемичните мерки до 
момента не сме прекъс-
вали приемането на до-
кументи от физически и 
юридически лица. През 
2020 година комплекту-
вахме Колекция „Избор-
ни документи от Видин-
ски регион“ – Местни 
избори`2015, които в 
момента обработваме. 
Получихме дарения на 
документи от Народ-
но читалище „Просвета 
28.11.1928“ – с. Градец; 
доц. д-р арх. Станчо Ве-
ков направи допълни-
телно постъпление към 
личния си фонд; Цветан 
Лилков предаде папка 
с документи (открита и 
откупена от „битака“) 
от първите години на 
строителството на кате-
дралния храм във Видин 
– 1885–1888 г.; Ана По-
пович, правнучка на ге-
роя от  Първата световна 
война – полковник Иван 
Недков Капитански, пре-

даде негов „Личен днев-
ник от войната 1912/1913 
г.“; ново ценно дарение 
направи историкът д-р 
Румен Манов, като сред 
документите най-впе-
чатляващи са „Бележки 
от пътуване на Николо 
Джонович от Видин до 
Света Гора и Божи гроб 
през 1844–1845 г.“; Бон-
ка Генчева, съпруга на 
Генчо Генчев – диригент, 
композитор и гл. худо-
жествен ръководител на 
Ансамбъл „Дунав“ – Ви-
дин, предаде неговия 
личен архив; личен и 
семеен архив дари акад. 
проф. д-р Боян Лозанов, 
д.м.н. и още много са 
постъпилите ценни доку-
ментални свидетелства. 

От началото на 2021 г. 
също получихме значими 
за региона постъпления 
– архивът на Ротари клуб 
– Видин; Мария Новакова 
дари колекция от снимки 
с хронологичен обхват от 
1896 до 1945 г., които по 
своя вид и съдържание 
допълват сведенията за: 
фотографите, работили 
в града и областта; бита 
на региона; облеклото и 
визията на учителите и 
учениците от девическа-
та и мъжката гимназия; 
Георги Георгиев дари 
документи за Видинския 
панаир; Аврам Папаро 
допълни с информация 
сведенията за видински-
те евреи. Благодарение 
на дарители с полезна 
справочна и научна ли-
тература се обогати биб-
лиотеката на архива. 

Архивите не са просто 
институция, която осъ-
ществява политиката по 
събирането, съхранява-
нето и използването на 
архивни документи, а са 
паметта на нацията, ко-
ято сме длъжни да пре-
дадем на идните поко-
ления. Държавен архив 
– Видин ще продължава 
отговорно да изпълнява 
мисията си и сме призна-
телни за всяка помощ за 
обогатяване и запазване 
на документалното на-
следство на региона. 

Светлана Кръстева, началник на Държавен архив – Видин: 

Архивите са паметта на нацията, която сме длъжни да предадем на идните поколения 

Едни от първите посетители на гостуващата изложба „Възкресение на свободата“ бяха историци от Регионалния исторически музей във Видин
снимки: държавен архив – видин
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Концертът на Симфо-
ниета – Видин, посветен на 
265 години от рождението 
на Моцарт, е отличен за 
музикално събитие на ме-
сец февруари в категория 
„Класика“ в класацията 
на предаването „Вечната 
музика“. Това е телевизи-
онен формат, излъчван по 
БНТ1, който си поставя за 
цел да популяризира кла-
сическата музика и джаза, 
а решаващата дума в кла-
сацията имат почитате-
лите на двата музикални 
стила, обясни директорът 
на Симфониета – Видин 
Мирослав Кръстев. 

„Номинациите за му-
зикалните събития се 
правят от зрителите, като 
първите три събития, ко-
ито получат най-много но-
минации, се предлагат за 
гласуване отново сред по-
читателите на класическа-

та музика или, съответно, 
джаза, за да се определи 
победителят в двете кате-
гории. За месец февруари 
в категория „Класика“ бяха 
номинирани концерти на 
три музикални институ-
та: Симфониета – Шумен, 
Симфониета – Видин и 
Държавна опера – Бургас. 
След гласуването ние спе-
челихме първото място“, 
разказа директорът на 
видинския културен ин-
ститут. Мирослав Кръстев 
допълни, че отличеният 
концерт на Симфониета 
– Видин, посветен на 265-
годишнината от рожде-
нието на Моцарт, е бил с 
диригент Петър Димитров 
и солисти Цветелина Мал-
джанска – сопран, и На-
дежда Димитрова – пиано. 
Програмата е включвала 
Моцарт – концертна ария 
за сопран, пиано и оркес-
тър, и Бетовен – Симфо-
ния №3. 

Директорът на Симфо-
ниета – Видин сподели, 

че това е награда, коя-
то публиката присъжда 
и това прави отличието 
още по-ценно. „Наградата 
означава на първо място, 
че видинският симфони-
чен оркестър има много 
приятели и почитатели, 
че имаме подкрепата на 
хората, които харесват 
класическата музика. Това 
е едно признание за ра-
ботата на моите колеги и, 
естествено, един стимул 
да продължат да работят 
в същия дух“, посочи Ми-
рослав Кръстев. 

Той разказа, че през 
април месец Симфоние-
та – Видин е подготвила 
разнообразна програма 
за своите почитатели. Тя 
започна още на 7 април с 
концерт от цикъла „Мла-
ди таланти“. На видинска 
сцена гостуваха Анаста-
сия Михова и близнаците 
Антон и Атанас Георгиеви 
– трима млади таланти от 
Националното музикално 
училище, ученици в кла-

са по цигулка на Радмила 
Петрова-Кръстева. Към 
тях на сцената се при-
съедини и Емил-Джордж 
Атанасов – магистър в 
Националната музикална 
академия в класа на проф. 
Атанас Карафезлиев, спе-
циалност тромбон. „Идея-
та на този цикъл концерти 
е да дадем възможност на 
ученици от музикалните 
училища – в този случай 
от Национално музикално 
училище „Любомир Пи-
пков“ да свирят на една 
сцена с професионален 
оркестър, което е много 
важно за тяхното разви-
тие и им дава възможност 
да трупат както ценен 
опит, така и самоувере-
ност“, обясни Мирослав 
Кръстев. 

На 13 април ще е по-
редният образователен 
концерт на Симфониета – 
Видин, който се реализи-
ра в рамките на спечелен 
проект от Средно училище 
„Св. св. Кирил и Методий“, 

по който културният ин-
ститут е партньор. На 16 
април Симфониета – Ви-
дин ще представи концерт 
с участието на лауреати 
от вокален конкурс, орга-
низиран от Националната 
музикална академия, като 
в програмата ще бъдат 
включени предимно опер-
ни и оперетни арии. „Ня-
колко колеги от оркестъра 
участват и в спектакъла 
„Ирония на съдбата“, кой-
то е съвместен проект на 
Общинския драматичен 
театър и Симфониета – 
Видин. Премиерата беше 
на 9 април, следва госту-
ване на сцената на Театър 
„София“ на 12 април, след 
това на 21 април отново 
ще има постановка във 
Видин“, посочи Мирослав 
Кръстев. 

На 20 април ще е гвоз-
деят на програмата за 
месеца – концертът на 
Симфониета – Видин съв-
местно с братя Аргирови. 
„Те за първи път ще бъдат 

солисти на симфоничен 
оркестър, така че това е 
наистина един уникален 
проект. Диригент е Дими-
тър Косев, който е напра-
вил и оркестрацията на 
песните на братя Аргиро-
ви“, каза директорът на 
Симфониета – Видин. 

Той допълни, че на този 
етап концертите се плани-
рат при 30% публика, как-
то е според действащата 
в момента заповед на ми-
нистъра на здравеопазва-
нето. Но сподели, че с ко-
легите му от симфоничния 
оркестър се надяват скоро 
мерките да бъдат допъл-
нително разхлабени. „Още 
повече че хубавото време 
предстои и в един момент 
ще можем отново да из-
лезем навън – на терасата 
пред залата, за да можем 
да радваме още повече 
почитатели на класическа-
та музика“, отбеляза Ми-
рослав Кръстев. 

Стартират теренните археологически проучвания на 
обекти по трасето на новия път Видин-Ботевград

Концерт на Симфониета – Видин е отличен за музикално събитие на месец февруари

Обектът край Синаговци се простира на близо 60 
дка, а след миналогодишните сондажни проучвания 
археологическия екип, начело с доц. д-р Здравко Ди-
митров, очакват богати находки 

След предварително проучване миналата 
година, през следващите месеци спасителни 
разкопки ще се проведат и край Търняне, къде-
то археолозите, начело с ръководителят на 
разкопките гл. асистент Елена ВасилеваДоц. д-р Здравко Димитров, НАИМ-БАН

Стартират терен-
ните археологиче-
ски проучвания на 
обекти по трасето 
на новия високоско-
ростен път Видин-
Ботевград. Такива 
ще се провеждат на 
8 обекта по трасето 
на новостроящия се 
път Видин-Ботевг-
рад на територията 
на Видинска област. 
Екипи от Национал-
ния археологически 
институт с музей 
(НАИМ) при БАН ще 
работят в следващи-
те пет месеца, съоб-
щи доц. д-р Здравко 
Димитров от НАИМ, който 
ще ръководи проучването 
на археологически обект при 
село Синаговци. 

Археологът уточни още, 
че в края на октомври и но-
ември миналата година са 
извършени сондажните про-
учвания на 4 обекта по тра-
сето между Видин и Димо-
во. Именно от тази отсечка 
е предвидено да започнат 
сега спасителните археоло-
гически проучвания и в по-
следствие строителството 
на пътя. През 2020 г. екипи 
от НАИМ на БАН започнаха 

работа на четири археоло-
гически обекта – край гара 
Срацимир, при селата Тър-
няне, Синаговци и Слана 
Бара. От 14 април започват 

тазгодишните пълни проуч-
вания на обектите, каза още 
доц. Здравко Димитров. „Ръ-
ководители на обектите ще 
са колегите Елена Василева 
– на обект Търняне, при Сла-
на бара – Александър Ма-
нев, Ружинци – Владислав 
Живков, Макреш – Сергей 
Торбанов, Медовница – Сте-
фан Александров“, допъл-
ни археологът. „Всичките 
обекти са много интересни, 

откриваме останки от раз-
лични епохи – Средновеков-
на, Късноантична и Антична 
епохи. Очакванията ни са 
при проучването да открием 
различни артефакти, от раз-
лични епохи“, сподели доц. 
Здравко Димитров. 

След завършване на 
проучванията и разкопките 
археолозите ще освободят 
трасето, за да може да се 
изпълнява пътният проект, 
уточни доц. Димитров. Обек-
тът край Синаговци, 
чието проучване 
той ще ръководи, се 
простира на близо 
60 дка, върху голя-
ма част от които ще 
премине трасето на 
пътя. „Този обект 
е наситен с богати 
находки и артефа-
кти, които са били 
регистрирани пре-
ди 2-3 г. и днес ние 
ще работим върху 
открит там рим-
ски саркофаг от I-II 
век и два некропо-
ла“, каза още доц. 
Здравко Димитров. 

По цялото тра-
се на новия път във 

Видинско археологическите 
обекти са 8. От 14 април ар-
хеолозите стартират първо 
работа на обектите в района 
на селата Ружинци и Медов-
ница. След това ще стартира 
и работата на останалите 
обекти по трасето на ново-
изграждащия се път, обясни 
още доц. Здравко Димитров.

„На всички археологиче-
ски обекти, на които започват 
нашите проучвания, няма 
иманярски нарушения“, до-

пълни археологът и уточни, 
че навсякъде има осигурена 
постоянно охрана и наблю-
дение. “Тези обекти са вклю-
чени като охраняеми обекти 
към Районно управление 
– Видин и неговите подраз-
деления. На всички обекти 
заедно с археологическите 
екипи ще работят и  хора от 
местното население“, отбе-
ляза доц. Димитров. В пове-
чето обекти има планове за 
участие средно на 100-150 
работници. Хората са осигу-
рени с помощта на местните 
власти.Така на практика в 
разкопките ще участват бли-
зо 1000 работници, които ще 
са ангажирани за период от 
4-5 месеца. А това означава 
не малко работни места и за-
етост, посочи археологът.

В община Ружинци  вече 
са набират  работниците, ко-
ито ще се включат в археоло-
гическите разкопки на терена 
около бъдещото трасе на ви-
сокоскоростния път от Видин 
до Ботевград. Необходими 
са 144 души, като с предим-
ство се наемат безработни, 
каза кметът на общината 

Александър Александров. С 
наетите ще се сключи граж-
дански договор за 30 работ-
ни дни, като на 14 април за-
почва работа първата група. 
Възнаграждението е около 
36 - 37 лв. на ден. Средства-
та ще се изплащат два пъти 
в месеца, под формата на 
аванс и заплата, уточни кме-
тът.

Община Ружинци ще съ-
действа на археолозите и 
със собствена техника и за 
транспортиране на работ-
ниците до обекта, тъй като 
терените , на които ще се 
работи, се намират около 
Ружинци и село Медовница, 
допълни още Александър 
Александров. 

Независимо че ще се ра-
боти изцяло на открито, на 
всички обекти ще се следи 
за стриктно спазване на про-
тивоепидемичните мерки и 
ще бъдат осигурени повече 
превозни средства за без-
опасно транспортиране на 
работниците, бе категоричен 
доц. Здравко Димитров.
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бр. 14 понеделник -  неделя  12 - 18 април 2021 г.

заповед 
№ рд-04-152/09.04.2021 г.

На основание чл.3, ал.4, във вр. с чл.3, ал.3, т.27 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земе-
делие”, чл.27, ал.8, изр.второ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 
56з ал.2 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗ-
СПЗЗ), с оглед Заповед № РД 46-230/22.05.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и писмо с 
изх. № 66-6081/04.02.2021 г. за изразено съгласие за включване в процедура за обявяване на търг по реда на 

чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на имоти, находящи се в обл. Видин,
Откривам първа процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху 
имот, представляващ земя частна държавна собственост, незает със сгради и съоръжения или прилежащи 

площи към тях на организациите по § 12 от ПЗР и по § 29 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, който е негоден за земеделско ползване и не 

подлежи на възстановяване, при условията и реда, определен в чл. 56з и сл. от ППЗСПЗЗ, както следва:

2. право на участие в първия търг, открит със заповед 
по чл. 56з, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, имат само собственици на 
имоти в границите на стопанския двор, съседни на имота - 
обект на търга, които не представляват обслужващи пъти-
ща, независимо от тяхната собственост. Имоти, които нямат 
обща граница с предлагания на търга имот, не се считат за 
съседни.

Търгът може да се проведе само когато за всеки обявен 
имот са подадени повече от едно заявление за участие от 
лица, собственици на отделни имоти, съседни на имота - 
обект на търга, допуснати за участие в търга.

Не се допускат за участие в търга по ал. 6 кандидатите, 
придобили собственост върху имоти в границите на стопан-
ския двор, съседни на имота - обект на търга, образувани в 
резултат на делба или обединяване след откриване на тръж-
ната процедура.

3. условия за участие. В търга могат да участват физи-
чески лица, еднолични търговци и юридически лица, вписа-
ни в Търговския регистър по Закона за търговския регистър, 
чиито заявления отговарят на изискванията на чл. 56к ППЗ-
СПЗЗ.

4. място и срок за получаване на заявления. 
Документите за участие в търга се получават в сградата 

на Областна дирекция „Земеделие” гр. Видин, ул. „Рибарска” 
№ 12, ет.2, стая № 6, в срок 30 дни преди крайния срок за 
подаване на заявленията за участие, считано от последната 
дата на публикация на заповедта.

5. място и срок за подаване на заявления. 
Документите за участие в търга се подават в сградата на 

Областна дирекция „Земеделие” гр. Видин, ул. „Рибарска” № 
12, ет.2, стая № 6, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, 
в срок 30 дни, считано от последната дата на публикация на 
заповедта.

Предложената в заявлението тръжна цена следва да 
бъде само в цели левове за всеки  имот - обект на търга и не 
може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. 

Заявителите или писмено упълномощено от тях лице с 
нотариална заверка на подписа подават в областна дирек-
ция "Земеделие" отделно заявление за всеки имот, в което 
се посочват единен идентификационен код съгласно Закона 
за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел, когато заявлението се подава от юридиче-
ско лице или едноличен търговец, местонахождението, но-
мерът и площта на поземления имот и предлаганата цена в 
левове за имота. При подаване на заявлението се представя 
документ за самоличност на заявителя или на упълномоще-
ното лице и се прилагат:

• Нотариално заверено пълномощно, когато доку-
ментите се подават от упълномощено лице;

• Платежен документ за внесен депозит в оригинал, 
когато плащането не е извършено по електронен път.

• Декларация, че не са „свързани лица“ по смисъла 
на Търговския закон и Данъчно осигурителния процесуален 
кодекс и „свързани предприятия“ по смисъла на Закона за 
малките и средни предприятия;

• Декларация за събиране, съхраняване и обработ-
ване на лични данни във връзка с Регламент /ЕС/ 2016/679 
на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. от-
носно защитата на физическите лица във връзка с обработ-
ването на лични данни и относно свободното движение на 
такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО /Общ ре-
гламент относно защитата на данните/;

• Решение на съответния оправомощен орган за 
закупуване на държавните имоти - предмет на продажбата, 
когато заявлението се подава от юридическо лице или от ед-
ноличен търговец.

• Копие на документ за собственост на имота, съсе-
ден на имота - обект на търга.

Не се допускат до участие в търга кандидатите, чиито за-
явления са подадени след изтичането на определения срок  
или не отговарят на изискванията на чл.56к ППЗСПЗЗ.

6. търгът може да се проведе само когато за всеки обя-
вен имот са подадени повече от едно заявление за участие 
от лица, собственици на отделни имоти, съседни на имота 
- обект на търга, допуснати за участие в търга.          

 7. условия за плащане на цената на депозита. Разме-
рът на депозита за участие в търга е 10% от началната тръж-
на цена за всеки имот, като върху стойността на депозита не 
се начислява лихва и същият не подлежи на връщане при 
отказ за сключване на договор. Плащанията се извършват в 
български лева, по банков път по сметка на Областна дирек-
ция „Земеделие” гр. Видин:

Банка: уникредит БулБанк – гр. видин
BIC на уникредит Булбанк: UNCRBGSF                                     
IBAN:BG79 UNCR 7000 3319 7073 45                        

8. условия за връщане на депозита. Депозитът на 
спечелилия участник се прихваща от продажната цена на 
имота. Внесените депозити от некласираните кандидати се 
възстановяват в 7-дневен срок след приключването на тър-
га, а депозитът на кандидата, класиран на второ място, след 
подписване на договора със спечелилия кандидат. Депози-
тите на кандидатите, класирани на първо и второ място, не 
се възстановяват в случай на отказ за сключване на договор. 
Депозитът на обжалвалия търга участник се възстановява 
след влизането в сила на съдебното решение.

9. директорът на областната дирекция „Земеделие”– гр. 
Видин в 3-дневен срок след изтичане на крайния срок за по-
даване на заявленията за участие в търга назначава със за-
повед тръжната комисия. В 7-дневен срок тръжната комисия 
разглежда заявленията, класира предложенията и определя 
спечелилия търга кандидат за всеки имот. За резултатите от 
търга се съставя протокол, съгласно чл.56м от ППЗСПЗЗ. 
В случаите по чл.56н от ППЗСПЗЗ (когато от няколко учас-
тници е предложена една и съща цена за даден имот), меж-
ду тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена 
- равна на предложената от кандидатите при търга с тайно 
наддаване цена, увеличена с една стъпка, като стъпката за 
наддаване е в размер на 100 /сто/ лева.

10. председателят на тръжната комисия уведомява по 
реда на Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК) кандидатите 
по чл. 56н, ал.1 от ППЗСПЗЗ за деня, часа, условията и реда 
за провеждане на търга с явно наддаване.

 11. място за обявяване протокола от търга. Прото-
колът от проведения търг да се обяви на информационното 
табло в  сградата на Областна дирекция „Земеделие” -  гр. 
Видин, ул. „Рибарска” № 12 и да се публикува на интернет 
страницата на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Видин.  
В 7-дневен срок от обявяването на протокола, участниците 
в търга могат да направят писмени възражения до тръжната 
комисия.

Настоящата Заповед да се публикува на интернет стра-
ницата на ОД „Земеделие”- гр. Видин, на интернет страни-
цата на Министерството на земеделието и храните и горите, 
както и във в. „Ние”.

Същата да бъде обявена на информационното табло 
на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Видин, Общинска 
служба по земеделие -Видин в 3-дневен срок от издаването 
ù   

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възла-
гам на инж. Капка Виткова – Главен Директор на ГД „АР” към 
Областна дирекция Земеделие – Видин.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички 
длъжностни лица за сведение и изпълнение.

инж. агр. емилиЯн енчев /п/
/директор на од”земеделие”- гр.видин/

направиха първа копка на проект „за-
криване и рекултивация на съществува-
що депо за твърди битови отпадъци на 

територията на община ружинци”

На 06 април 2021 г. 
започна изпълнението 
на дейностите по техни-
ческата рекултивация на 
съществуващо депо за 
твърди битови отпадъци 
на територията на община 
Ружинци.

Общата стойност на 
проекта е 112180,08 лв., 
от които: 

Финансиране от Евро-
пейския фонд за регио-
нално развитие – 95353,07 
лв.

Национално съфинан-
сиране – 16827,01 лв.  

Община Ружинци е бе-
нефициент по проекта по 
АДБФП № BG16M1OP002-
2.010 0052-С01 от 
09.06.2020 г. по приори-
тетна ос 2 на Оперативна 
програма “Околна среда 
2014 – 2020 г.”, съфинан-
сирана от Европейския 
фонд за регионално раз-
витие на Европейския 
съюз и с национални сред-
ства по процедура чрез 
директно предоставяне 
BG16M1OP002-2.010 „РЕ-
КУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПА 
ЗА ЗАКРИВАНЕ, ПРЕД-
МЕТ НА ПРОЦЕДУРА ПО 

НАРУШЕНИЕ НА ПРА-
ВОТО НА ЕС ПО ДЕЛО 
С-145/14“.

С изпълнение на ин-
вестиционния проект ще 
се изпълнят и следните 
цели:

- Предпазване отпа-
дъчното тяло на депото 
от проникване на повърх-
ностни води;

- Опазване на повърх-
ностните и подземните 
води и атмосферния въз-
дух от замърсяване;

- Прекратяване на от-
насянето на леките фрак-
ции от депото и разпи-
ляването им в околното 
пространство;

- Създаване на подо-
бен на околното простран-
ство ландшафт;

- Създаване на условия 
за контрол и мониторинг 
на процесите протичащи в 
депото.

След приключването 
на проекта ще се изпълни 
и биологическа рекултива-
ция в срока на дълготрай-
ност на проекта – 5 години 
от окончателното плащане 
по проекта.

продава 
имоти

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

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

продавам тристаен 
апартамент с гараж, в ж.к. 
„Бонония“, ет.3; тел.: 094/ 
600 399, 0887 381 855

продавам апарта-
мент в нова кооперация, 
на шпакловка и замазка; 
тел.: 0878 864 985, 0899 
864 954

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

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

продавам обзаведена 
гарсониера на ул. „Широ-
ка“, ет. 4 и в ж.к. „Гео Ми-
лев“, ет. 3; тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

продавам във Ви-
дин къщи и апартаменти 
и парцели в Западна и 
Южна промишлена зона; 
тел.: 0888 622 789

продавам вто-
ри етаж от къща, 
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 на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от змСма, 
във връзка с чл.90 и чл.91 от ппзСу, реше-
ние №123 взето с протокол №7/11.09.2007г. 

и заповед № рд01-0089/17.01.2018г. на 
изпълнителния директор на агенцията за 

социално подпомагане и заповед № рд-02-11-
2029/08.04.2021г. на кмета на община видин

о Б Я в Я в а м:
конкурс за възлагане управлението  на 

социална услуга дневен център за деца и/или 
младежи с увреждания „пролет” на територи-

ята на община видин
1.условия за участие и изисквания  към кан-

дидатите:
1.1. В конкурса могат да участват физически 

и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и 
юридически лица с нестопанска цел, които имат и 
развиват подобен предмет на дейност.

1.2 Физически лица, извършващи търговска 
дейност и юридически лица, възникнали съгласно 
законодателството на друга държава – членка на 
ЕС, или на друга държава от Европейското иконо-
мическо пространство.

1.3 Допуска се участие на сдружение от парт-
ньори, като задължително се посочва водещата 
организация. В тези случаи се предоставя спора-
зумение за сътрудничество с ясно разпределение 
на правата, отговорностите и задълженията на 
участващите в сдружението. В тези случаи на изис-
кванията за участие трябва да отговаря водещата 
организация в консорциума.

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

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

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

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

2.1. Изпълнителят на социалната услуга Дне-
вен център за деца и/или младежи с увреждания 
„Пролет” с капацитет 15 места, численост на персо-
нала 6 щатни бройки трябва да организира услугата 
съгласно изискванията на нормативната база, в съ-
ответствие с предвидените критерии и стандарти.

2.2. Дневен център за деца и/или младежи с ув-
реждания „Пролет” е алтернативна форма на грижи, 
предоставяща на децата и/или младежите възмож-
ност да бъдат отглеждани в семейна среда, да по-
лучат качествени специализирани грижи и помощ, 
както и да се интегрират в живота на общността. 
Ползването на услугата дава на родителите шан-
са да се включат по-активно в обществения живот, 
да се реализират професионално и да преодолеят 
социалната изолация, на каквато често са подло-
жени, като същевременно получват необходимата 
професионална подкрепа и помощ в отглеждането 
на детето си.

3. Финансиране и начин на предоставяне на 
средствата:

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

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

Дневен център за деца и/или младежи с увреж-
дания „Пролет” -  140 385 лв. Срокът за финансира-
не е за четири години, считано от датата на подпис-
ване на договора.

4. документи за участие:
4.1 Копие от съдебно решение за регистрация 

и последващи промени, съобразно българското за-
конодателство.

4.2. Копие от документ за регистрация в Аген-
ция за социално подпомагане като доставчик на 
социална услуга.

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

4.4. Копие от картата за идетификация по Бул-

стат
4.5. Удостоверение за липса на данъчни задъл-

жения.
4.6. Удостоверение за липса на данъчни задъл-

жения пред ТД на НАП-  гр.Видин.
4.7. Удостоверение за липса на изпълнителни 

дела. 
4.8. Свидетелство за съдимост на ръководният 

орган.
4.9. Декларация от ръководния орган, че не се 

намира в производство по несъстоятелност.
4.10. Удостоверение за данъчна регистрация.
4.11. Препоръки, свързани с опита на кандида-

та в сферата на социалните услуги, от предишни 
възложители или  от партньори, със задължително 
посочени адреси и телефони.

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

  4.13. Детайлизирана програма от кандидата 
за развитие на социалната услуга Дневен център за 
деца и/или младежи с увреждания „Пролет” .

  4.14. Списък-декларация за работния ресурс 
на кандидата:

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

сионална автобиография за всеки, който ще работи 
в екипа.

Всички документи трябва да се представят в 
оригинал, с изключение на посочените от възложи-
теля, които са подписани и подпечатани от кандида-
та (вярно с оригинала).

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

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

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

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

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

При приемане на документите върху плика се 
отбелязват: поредния номер, дата и часа на вне-
сеното предложение и тези данни се записват във 
входящия регистър.

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

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

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

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

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

7.1.4. Финансова стабилност на кандидата – 10 
точки

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

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

8. краен срок за обявяване резултатите от 
конкурса.

8.1. Комисията изготвя протокол  за класиране 
на кандидатите.

Въз основа на протокола изготвен от комиси-
ята, Кметът на Общината в 3-дневен срок издава 
Заповед, с която определя кандидата спечелил 
конкурса.

Обжалването на Заповедта не спира изпълне-
нието й.

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

8.3. Въз основа на Заповедта за определяне на 
класирането на кандидатите, Кметът на Общината 
сключва договор с кандидата класиран на първо 
място.

 д-р цветан  ценков
 кмет на община видин

90 кв.м, със собст-
вен вход, дворче, в 
центъра; тел.: 094/ 

600 399, 0887 381 855
продавам двустаен 

панелен апартамент в ж.к. 
„Петко Каравелов“, в мно-
го добро състояние; тел.: 
0878 864 985, 0899 864 
954

продавам масивна 
едноетажна къща, с жи-
лищна площ около 75 кв. 
м, находяща се в централ-
ната част на гр. Видин, с 
дворно място 375 кв. м; 
тел.: 0877 151 848, 0876 
808 296

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

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

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

продавам самосто-
ятелна къща в идеален 
център, след основен ре-
монт, с прилежащо дворно 
място 250 кв. м (озелене-
но); тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

продавам дворно мяс-
то 1200 кв. м, със стара 
къща и кладенец, в гр. Ду-
навци; тел.: 0888 629 601

продавам тристаен 
тухлен апартамент, ет.2, 
ново строителство, с га-
раж, до OMV тел.: 094/ 
600 399, 0887 381 855

продавам двустаен 
панелен апартамент с раз-
ширение, 76 кв.м, ет. 4, 41 
000 лв. и двустаен тухлен 
апартамент в ж.к. „Васил 
Левски“, 60 кв.м, ет. 11, 
цена 30 000 лв.; тел.: 0898 
633 302

продавам къща и кух-
ня на 6 км от Видин, сани-
рани, с 2 дка, оградени с 
високи 1,80 м стени, цена 
70 000 лв.; тел.: 0882 096 
555

продавам ремонтира-
ни двустайни апартамен-
ти, в ж.к. „Съединение“ – 
ет.1, и на ул. „Дунавска“; 
тел.: 094/ 600 399,0887 
381 855

продавам двустаен 
тухлен апартамент в цен-
търа и тристайни тухлени 

до площад „Ташкюприя“, 
ет. 1 (висок) и ет. 2; тел.: 
0878 864 985, 0899 864 
954

продавам две къщи в 
един двор, за ремонт, в с. 
Покрайна, дворно място 
1030 кв. м, център, цена 
18 000 лв.; тел.: 0898 633 
302

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

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

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

продавам двустаен 
тухлен апартамент, 71 
кв.м, с гараж, до пазара; 
тел.: 094/ 600 399, 0887 
381 855

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

продавам тристаен 
панелен апартамент в ж.к. 
“Васил Левски”, от соб-
ственик; тел.: 0878 767 
476

купува имоти 

купувам обработва-
ема земеделска земя и дя-
лове от ниви в община Ви-
дин, Брегово, Ново село, 
Грамада, Кула, Димово, 
Макреш, Ружинци, Бойни-
ца. Помощ при изготвяне 
на документи. Безплатни 
правни съвети. Заплаща-
не веднага; тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

купувам промишлен/
търговски или друг вид 
имот в град Видин, със 
сграда и двор, за пред-
почитане на изплащане 
с първоначална вноска; 
тел.: 0893 502 430

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

дава под наем 

давам под наем офи-
си и магазини във Видин; 
тел.: 0888 622 789

давам под наем хале-
та; тел.: 0888 677 866

тЪрСи под наем 

търся самостоятелна 
къща под наем, гарсони-
ера или двустаен; тел.: 
0899 484 805

разни продаЖБи 

продавам ново дам-
ско колело, цена 250 лв.; 
тел.: 0896 343 122

продавам дърводел-
ски машини – банциг, аб-
рихт, дърводелски инвен-
тар; тел.: 0882 096 555

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

продавам банциг и 
борапарат; тел.: 0884 850 
159

разни купува

купувам книги и стари 
предмети; тел.: 0883 201 
013

изкупувам народ-
ни носии, всякакви; тел.: 
0878 241 027

раБота

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

търся продавач на 
вестници; 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-ремонт-
ни дейности, боядисване, 
преградни стени, фаянс, 
ламинат, ВиК инсталации; 
тел.: 0898 674 203, 0889 
128 424, 0896 332 063

автомоБили, 
чаСти

купувам мотори Сим-
сон MZ и други; тел.: 0883 
201 013

СелСкоСтоп. 
теХника

продавам трактор 
ЮМЗ, косачка Е302, бали-
рачка, сеносъбирач, чизел 
и плуг; тел.: 0895 617 043
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преобръща живота на че-
тирима души. В навечери-
ето на Нова година една 
нелепа грешка довежда 
до безброй хумористични 
ситуации, коя от коя по-
непредсказуеми, разказ-
ва постановката Дейвид 
Славчев, директор на ви-
динската трупа и актьор в 
постановката. 

Режисьор на спектакъ-
ла „Ирония на съдбата” е 
Надя Асенова, сценогра-
фия и костюми – Кънчо Ка-

сабов. Музиката и текстът 
на песните за спектакъла 
са авторски, специално 
написани от композитора 
и текстописец Вида Пи-
ронкова. Оркестрацията 
за симфоничен оркестър е 
на Димитър Косев, главен 
диригент на Държавната 
опера Русе и диригент на 
Държавната опера в Ста-
ра Загора.

Изпълнението на му-
зиката е на Симфониета 
Видин. В постановката иг-
раят артистите – Дейвид 
Славчев, Цветелина Боду-

рова, Иван Рангелов, Ирина 
Флорова-Капелова, Нико-
лай Янев, Божидар Даков, 
Фиданка Рангелова, Ана 
Дамянова-Кирилова и Мин-
ка Сурдулова. На сцената 
са и музикантите от Сим-
фониета – Видин: цигулка 
- Александрина Миленова, 
контрабас – Емил Христов 
и пиано – Илиян Станев, 
изпълненията на китара са 
на Кирил Василев. 

Това бе премиера на 
спектакъла „Ирония на съд-
бата“ на театрална сцена в 
България. „Харесвам това, 

Романтичната комедия „Ирония на съдбата“ с премиерен спектакъл за България

ци и останалите населе-
ни места. Над 20 вида са 
дръвчетата - плодни, ме-
доносни и такива, които са 
подходящи за ландшафта 
на общината. Идеята ни е 
и чисто екологична – да по-
добрим чистотата на възду-
ха“ – сподели тя.

На детската градина 
са предоставени и широ-
колистни, и иглолистни 
видове, които се вписват в 
цялостната визия. Новият 
директор на ДГ „Синчец“ 
Габриела Борисова благо-
дари за помощта от страна 

Видински деца засадиха фиданки в Седмицата на гората

което направихме като ви-
зия в постановката , бла-
годарение на сценографа 
Кънчо Касабов. Не беше 
лесно, защото като всеки 
извънстоличен театър и 
видинският трябва да прео-
долява доста трудности, но  
с общите усилия на целия 
екип и на чудесните арти-
сти от видинския театър 
представяме една приятна, 
задълбочена и в същото 
време много забавна, ро-
мантична, музикална коме-
дия“, споделя режисьорът 
на постановката Надя Асе-
нова. 

В спектакъла има много 
музика, създадена специ-
ално за него от известната 
композиторка Вида Пирон-
кова и изпълнена от Сим-
фониета Видин. „За мен е 
съдба да работя във Видин 
– града, с който носим едно 
име. Да участвам в една 
новаторска постановка с 
авторска музика и текст в 
театър, който носи името 
„Вида” и се намира в пър-
вата театрална сграда в 
България. И разбира се, тук 
в града е и известната кре-
пост „Баба Вида”. Кръстена 

Автор на музи-
ката и текстовете 
на песните, които 
звучат по време на 
постановката, е на 
известната компо-
зиторка Вида Пирон-
кова

съм на своята баба Вида и 
ето ме за първи път в моя 
живот в един прекрасен 
град, какъвто е Видин“, спо-
деля Вида Пиронкова. Тя е 
убедена, че новаторската 
постановка, в която има 
симбиоза на няколко вида 

изкуство ще има дълъг жи-
вот и, разбира се, успех. 
А защо пък не и песните в 
постановката, носещи нос-
талгия, нежност и много 
любов, да се превърнат в 
обичани шлагери, допълва 
Вида Пиронкова.

на Община Видин. „Децата 
се радват и са много енту-
сиазирани. Знаем, че всеки 
в живота си трябва да поса-
ди поне едно дърво и това 
е един прекрасен старт за 

децата“ – каза Борисова. 
В същото време в друга 

част на двора деца от трета 
подготвителна група заса-
диха цветя, в продълже-
ние на кампанията „Цвете 
в саксия“, която стартира в 
първия ден на пролетта 22 
март, със съдействието на 
родителите. 

Седмицата на гората се 
провежда тази година от 5 
до 11 април. Тя се отбеляз-
ва у нас всяка първа пълна 
седмица на април още от 
1925 г. В този период тра-
диционно се правят масо-
ви залесявания, в които се 
включват хиляди хора от 
цялата страна.


