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

верига магазини

бр. 19 (3507)  год. XXXI        50 стотинки

Триобластен вестник
видин   враца   монтанаОттука започва България!

 сряда - неделя 2 - 6 юни 2021 г.

Уважаеми 
съграждани,

На 2 юни почитаме 
паметта на Христо 

Ботев и на загиналите за свободата и незави-
симостта на България.

На тази паметна дата с признателност свеждаме 
глави пред живота и безсмъртното дело на Христо 
Ботев, на хилядите знайни и незнайни герои, защо-
то най-святото за една нация е нейната памет за 
достойните синове на Отечеството, които отстояха 
с живота си свободата на Родината ни.
нека запазим идеалите на Ботев и героите 
на България и да ги предадем на децата 
си, които трябва да ги знаят и следват.

Поклон пред героите!
Областно ръководство на ПП герБ-видин

Поредно дарение получи 
Община Видин с 

помощта на проф. Джонов

30 000 лв. отпусна 
държавата за продължа-

ване на теренното проучва-
не на Антична Бонония

Четете на стр. 5

В Ружинци отчитат успехи 
в осигуряването на заетост 

за безработни жители 
на общината
Четете на стр. 4

Започва процедура за връщане 
на старото име на видинския 

драматичен театър и 
на статута му като държавен

Със символична първа копка дадоха начало 
на реставрацията на видинската Синагога

Направена бе сим-
волична първа копка по 
проекта за реставрация 
на видинската Синагога и 
адаптацията й в Културен 
център „Жул Паскин“. Це-
ремонията се проведе в 
двора на емблематичната 
сграда, която след една 
година, когато проектът 
трябва да е приключил, 
ще посреща жителите и 
гостите на Видин възста-
новила някогашното си ве-
ликолепие. 

Кметът на община Ви-
дин д-р Цветан Ценков 
приветства присъстващи-
те с „добре дошли“ на това 
място, разположено в три-

Да бъде започната 
процедура за връщане 
на старото име на ви-
динския театър, както и 
за промяна на статута 
му от общински в дър-
жавен културен инсти-
тут – това решиха об-
щинските съветници на 
проведеното на 28 май 

редовно заседание на 
Общинския съвет. 

Кметът на Видин д-р 
Цветан Ценков разяс-
ни какви са мотивите 
за това предложение. 
Той припомни, че в на-
шия град е първата по-

Поредно дарение по-
лучи Община Видин с 
помощта на проф. Джо-
нов. Кметът д-р Цветан 
Ценков и проф. Вален-
тин Джонов представиха 
пред журналисти предос-
тавените машини, офис 
обзавеждане, дрехи, 
болнични легла, меди-
цински консумативи и др. 
На събитието присъства-
ха и заместник-кметовете 
на общината Борислава 
Борисова и Светослав 
Скорчев, председателят 
на Общинския съвет Ге-
нади Велков и директо-
рът на Областния съвет 
на Българския червен 
кръст Цветелина Петро-
ва. Хуманитарната по-
мощ се реализира със 
съдействието на Българ-
ското посолство в Швей-
цария, чрез БЧК.

В базата на общинско 
предприятие „Чистота, 

озеленяване и благоу-
стройство“ беше пока-
зана техниката, с която 
Общината се сдоби бла-
годарение на проф. Джо-
нов. Съгражданинът ни, 
който от години живее в 
Швейцария, не спира да 
помага както на родния 
си град Видин, така и на 
своята родина. Сега с не-
гова помощ Община Ви-
дин вече разполага с ве-
рижен багер, мотоблок с 
ремарке, трактор с челна 
товарачна уредба, трак-
торна косачка, както и 18-
местен пътнически бус, 
който бе получен само 
преди дни и ще може да 
се ползва от спортни клу-
бове, културни институти 
и читалища.

„Благодаря на проф. 
Джонов, който от дълго 
време е мой приятел, за 
всички усилия, които по-
лага, за да подкрепя Об-
щина Видин. След като 
бях избран за кмет, го 
помолих през комунални-
те служби на Швейцария 
да ни помогне с техни-
ка. Знаете отколешното 
желание на видинчани 
да си имаме собствено 
предприятие по чистота и 
озеленяване, което вече е 
факт – с решение на Об-
щинския съвет от 1 януа-



2

w от стр. 1

бр. 19 сряда -  неделя  2 - 6 юни 2021 г.

строена театрална сгра-
да и затова би трябвало 
видинският Драматичен 
театър да има по-специ-
ален статут. „Още когато 
създадохме Общинския 
културен институт, с ог-
лед Видин да се превър-
не в един от културните и 
фестивални центрове на 
България, имахме пред-
вид и промяна на стату-
та на видинския театър. 
След много разговори в 
Министерството на кул-
турата, становището на 
старото ръководство, на-
дявам се, че ще убедим 
в това и новото ръковод-
ство на Министерството, 
бе, че следва Драматичен 
театър „Вида“ да върне 
старото си име – „Влади-
мир Трандафилов“, и да 
се опитаме да променим 
неговия статут, като той 
стане държавен. Това ще 
даде много по-сериозни 
възможности за развитие-
то на културния институт“, 
обясни д-р Ценков. 

По време на разисква-
нето на това предложение 
думата бе дадена и на ди-

ректора на видинския теа-
тър Дейвид Славчев. Той 
обясни, че е съвсем ло-
гично първата стъпка към 
промяната на статута на 
театъра да идва от Общи-
ната и Общинския съвет, 
като принципал на общин-
ския театър. „Тази година 
се навършват 130 години 
от изграждането на пър-
вата сграда, построена за 
театър в България“, посо-
чи Славчев, като припом-
ни, че това става изцяло 
с дарения на жителите 
на Видин. „Аз приемам за 
лична своя цел тази го-
дина да превърна това в 
обществено достояние за 
цялата държава, защото 
130 години първи театър 
след Освобождението в 
България не е нещо за 
подценяване. И бих бил 
изключително щастлив, 
ако във ваше лице видя 
подкрепа“, бяха думите, 
с които директорът на те-
атъра се обърна към об-
щинските съветници. Той 
припомни, че сградата на 
видинския театър все още 
е без надпис. В тази връз-
ка Славчев отново отпра-
ви призив за дарения, за 

да се постави надпис. 
Дейвид Славчев от-

беляза, че е нормално 
театър да носи името на 
значим творчески деец. 
„Такъв именно е Владимир 
Трандафилов“, подчерта 
директорът на културния 
институт. Той изрази на-
дежда, че в бъдеще ще 
започне процедура и по 
друго негово предложе-
ние – сградата на теа-
търа, която в момента е 
паметник на културата от 
местно значение, да бъде 
обявена за паметник на 
културата от национално 
значение. 

При гласуването чле-
новете на местния парла-
мент единодушно приеха 
предложението видински-
ят театър да върне ста-
рото си име „Владимир 
Трандафилов“, както и да 
започне процедура той да 
стане държавен театър. 

На заседанието об-
щинските съветници оп-
ределиха и как ще се 
използват приходите от 
третирането на старите 
отоплителни уреди, след 
подмяната им с нови еко-
логични в рамките на про-

ект „Подобряване на ка-
чеството на атмосферния 
въздух в Община Видин“. 
Така средствата, които 
ще се получат от това, ще 
бъдат използвани за дей-
ности по озеленяване. По 
време на разискванията 
д-р Цветан Ценков под-
черта отново, че става 
въпрос за изключително 
важен проект и отбеляза, 
че въпреки „доброжела-
тели“, които всячески са 
се опитали да попречат, 
забавянето е наваксано и 
първият етап на проекта 
приключва в срок. Бла-
годарение на това, под-
черта кметът, над 3400 
видински домакинства ще 
получат нови екологични 
отоплителни уреди. Той 
призова обаче, когато ста-
ва въпрос за проекти с та-
кова голямо обществено 
значение, личните инте-
реси да остават на заден 
план и водещ да е инте-
ресът на гражданите. 

Общинските съветни-
ци приеха още няколко 
решения във връзка с 
проекти, които Общината 
изпълнява. Те дадоха съ-
гласие за захранване на 

Отчетоха първия етап от проекта за подмяна на 
отоплителните уреди във видинските домакинства

Започва процедура за връщане на старото име на видинския драматичен театър и на статута му като държавен

Във Видин отчетоха 
изпълнението на първия 
етап от проекта, по който  
хиляди домакинства ще се 
сдобият с екологични отоп-
лителни уреди. Това стана 
на пресконференция, на 
която бяха представени и 
предстоящите дейности 
по проект „Подобряване на 
качеството на атмосфер-
ния въздух в Община Ви-
дин“. Участие в нея взеха 
кметът д-р Цветан Ценков, 
заместник-кметът по евро-
пейски политики и инвести-
ции Десислава Тодорова и 
ръководителят на проекта 
инж. Румен Лилов.

В началото на събитие-
то видинският кмет подчер-
та, че това е изключително 
сложен за изпълнение 
проект, но общинската ад-
министрация е силно мо-
тивирана и полага всички 
усилия дейностите да бъде 
извършени качествено и в 
срок. „Проектът дава въз-
можността да се подменят 
отоплителните уреди на 
над 3400 видински семей-
ства. От друга страна отго-
варяме на очакванията на 
нашите съграждани Видин 

да се превърне в зелен и 
чист град“, заяви д-р Цен-
ков. И допълни, че този 
проект попада в контекста 
не само на „зелената сдел-
ка“ на ЕС, но и на вижда-
нията на ръководството на 
Общината за изграждане 
на общинско енергийно 
дружество, което да уве-
личи в бъдеще приноса в 
борбата с фините прахови 
частици. Градоначалникът 
коментира, че след като 
Общинското предприятие 
„Чистота, озеленяване и 
благоустройство“ разпола-
га с необходимата техника, 
започва редовно миене на 
улиците в град Видин, ко-
ето ще допринесе за чис-
тотата на въздуха. „Усили-
ята на екипа на Общината 
лека полека се увенчават 
с успех, защото виждате, 
че градът ни е по-чист, по-
приветлив и се надявам 
видинските граждани, как-
то и гостите на Видин да 
оценят това“, сподели д-р 
Ценков. 

Ръководителят на про-
екта инж. Румен Лилов 
представи изпълненото 
през първия етап на проек-

та. Всички планирани дей-
ности са изпълнени, отчете 
инж. Лилов, като подробно 
информира за всички по-
стигнати резултати.

„Имаше голямо заба-
вяне, което не е по наша 
вина – хора, които са по-
лучили в предишен период 
стотици хиляди левове от 
тази Община, се опитаха 
всячески да ни попречат да 
изпълним проекта в срок“, 
отбеляза от своя страна за-
местник-кметът Десислава 
Тодорова. Тя увери обаче, 
че вече всичко се случва в 
срок и няма никакъв риск 
проектът да не бъде из-
пълнен в срок. Тодорова 
посочи, че по първонача-
лен план за първия етап са 
били предвидени 18 месе-
ца, но в крайна сметка дей-
ностите са изпълнени за 4 
месеца. Заместник-кметът 
подчерта, че благодарение 
на това няма опасност да 
бъде изгубено безвъзмезд-
ното финансиране, което 
е в размер на над 12 млн. 
лв. и, което е най-важно-
то, до 2024 година, когато 
проектът приключва, в над 
3000 домакинства ще бъ-
дат монтирани нови еко-
логично чисти отоплителни 
уреди.

Какво предстои оттук 
нататък?

Заради големия об-
ществен интерес, Десисла-
ва Тодорова отново изясни 
какви са следващите стъп-
ки, пряко касаещи гражда-
ните:

1. Извършване на про-
верки на място дали де-
кларираното в заявлението 
съответства на реалната 
ситуация в домакинствата;

2. Сключване на дого-
вори между Община Видин 
и одобрените кандидати;

3. Подмяна на отопли-
телните уреди на дърва и 
въглища в одобрените до-
макинства. 

Община Видин депо-
зирала в Министерство на 
околната среда и водите 
всички необходими до-
кументи от първия етап, 
след което Министерство-
то ще извърши проверка. 
В момента се проверяват 
подадените заявления и 
се отстраняват всички не-
точности и пропуски, след 
което ще бъде обявен спи-
сък с кандидатите, преми-
нали първия етап – оценка 
за административно съот-
ветствие. Поради големия 
обем работа е възможно 
срокът, в който това ще 
бъде извършено, да се 
удължи и след първона-
чално оповестената дата 
17 юни. Паралелно с това 
ще бъде подготвена и обя-
вена обществената поръч-
ка за доставка и монтаж на 
екологичните уреди. Де-
сислава Тодорова уточни, 
че на този етап, на база на 
обработените до момента 
заявления, най-вероятно 
ще бъде обявена и втора 
покана за кандидатстване. 

банкова валутна сметка на 
Община Видин по проект 
„Укрепване на туристиче-
ското предприемачество и 
насърчаване на услугите” 
с реф. №СВ007.2.13.077, 
финансиран по ПРОГРА-
МА INTERREG – IPA CBC 
за трансгранично сътруд-
ничество България – Сър-
бия за програмния период 
2014-2020 г. 

Одобрено беше и Об-
щина Видин да кандидат-
ства за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ по Резултат 1 „По-
добрено управление на 
културното наследство”, 
Подрезултат 1.2 „Диги-
тално достъпни обекти на 
културното наследство“ 
по Програма „Културно 
предприемачество, на-
следство и сътрудничест-
во“, съфинансирана от 
Финансовия механизъм 
на Европейското иконо-
мическо пространство 
2014-2021 г. Общината 
има намерение да канди-
датства за изграждане на 
дигитален център, като 
си партнира с Регионал-
на библиотека „Михалаки 
Георгиев“ и Сдружение 
„Видински фонд „Читали-
ща“, което ще даде въз-
можност за дигитализира-
не на фондовете на тези 
културни оператори и ще 
се изгради капацитет за 
дигитализация с региона-
лен характер.

Приети бяха „Про-
грама за намаляване на 
нивата на фини прахови 
частици и достигане на 
установените норми за 
съдържанието им в ат-
мосферния въздух на Об-
щина Видин“ и План за 
действие към нея за пе-
риода 2021 – 2025 година. 
Мерките, които ще бъдат 
изпълнявани в този пери-
од, включват машинно ме-
тене и миене на уличната 
мрежа на града и на по-
големите населени места 
на общината; закупуване 
на съвременна почиства-
ща техника, включително 
за миене и третиране с 
антиоледеняващи сред-
ства; ежегодно изгражда-
не на нова и/или подмяна 
на съществуваща пътна 
инфраструктура. Ще се 
насърчава и подпомага 
реализирането на мерки 
за енергийна ефектив-
ност в жилищните сгради, 
както и за намаляване 
използването на уреди 
за отопление на твърдо 
гориво. Предвиждат се и 
дейности по озеленяване 
на обществени простран-
ства, както и създаване 
на зелен пояс около гра-
да. 

Общинският съвет 
прие нова Наредба за уп-
равление на отпадъците, 
поддържане и опазване 
на чистотата на терито-
рията на Община Видин. 
С нея се цели създаване 

на ред и условия за еко-
логосъобразно управле-
ние на отпадъците на те-
риторията на общината; 
осигуряване на по-добри 
условия на живот, чиста 
околна среда, незамърся-
ване на водите, почвата 
и въздуха; целесъобраз-
но и законосъобразно 
управление на различни 
видове потоци отпадъци 
(битови, опасни отпадъ-
ци от бита, биоотпадъци, 
строителни отпадъци и 
др.). С Наредбата се регу-
лира изхвърлянето, съби-
рането, транспортиране-
то, оползотворяването и 
обезвреждането на отпа-
дъците на подходящите 
места чрез новите услуги, 
които Общината предла-
га, както и въвеждането 
на по-строг контрол, по-
високи глоби и санкции 
за извършващите нару-
шения. 

Обсъден бе и проект 
на нова Наредба за ор-
ганизация на движението 
на територията на общи-
на Видин. По време на 
дебата общински съвет-
ници направиха конкрет-
ни предложения, поради 
което в окончателния си 
вид Наредбата ще бъде 
гласувана на следващо 
заседание на Общинския 
съвет.

В рамките на заседа-
нието бяха приети още: 
отчет на кмета за изпъл-
нение на решенията на 
Общински съвет – Видин, 
взети с протоколи от про-
ведени заседания за пе-
риода 11 ноември 2019 го-
дина до 30 декември 2019 
година и от 21 януари 
2020 година до 30 декем-
ври 2020 година; годишен 
отчет за 2020 г. на Про-
грамата за управление на 
Община Видин 2019-2023 
г., както и финален до-
клад-отчет за изпълнение 
на Интегрирания план за 
градско възстановяване 
и развитие на гр. Видин 
2014-2020 г. Взети бяха 
решения за провеждане 
на търгове за продажба 
на общински имоти, както 
и за отдаване под наем 
на терен в Крайдунавския 
парк, за разполагане на 
мобилно съоръжение за 
осъществяване на търгов-
ска дейност. Разгледани 
бяха и предложения във 
връзка с изработване или 
изменение на подробни 
устройствени планове. 

Общинските съветни-
ци утвърдиха критерии 
за подбор на студенти, 
записани в първи курс на 
Русенския университет 
„Ангел Кънчев”, Филиал 
Видин, които да получат 
финансова помощ от Об-
щина Видин за изплаща-
не на семестриална такса 
за първия семестър на 
академичната 2021/2022 
година. 
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ъгълник на толерантност-
та в нашия град. „Няма 
как историята, бъдеще-
то на Видин да продъл-
жат без реставрацията 
на този прекрасен храм, 
който е изключително 
творение на архитектура-
та и духовността“, заяви 
д-р Ценков. Той припом-
ни, че от Организацията 
на евреите дариха Сина-
гогата на Община Видин 
именно с желанието тя 
да бъде възстановена и 
превърната в културен 
център, който да привли-
ча туристи от България и 
от чужбина. И изрази ра-
дост, че това тяхно жела-
ние скоро ще стане реал-
ност. „Възстановяването 
на този храм и превръща-
нето му в културен цен-
тър само потвърждава 

усилията на българско-
то общество и държава, 
на Европейския съюз за 
съхраняване на подоб-
ни паметници, които да 
продължават традиция-
та на мирно съвместно 
съществуване на хората 
от различни етноси“, под-
черта д-р Ценков. 

Той пожела успех на 
строителите, но преду-
преди, че тяхната работа 
ще бъде следена внима-
телно. „Трябва да има-
те огромен респект към 

Със символична първа копка дадоха начало 
на реставрацията на видинската Синагога

Росица Кирова: Изключително много се радвам, че най-сетне видинската 
Синагога ще бъде реставрирана и обновена за нов живот

"Изключително много 
се радвам, че най-сетне 
уникалната сграда на 
видинската Синагога ще 
бъде реставрирана и 
обновена за нов живот. 
Реализацията на този 
проект е допълнение 
към уникалните истори-
чески и културни забе-
лежителности на нашия 
град", каза г-жа Росица 

Кирова, председател на 
гражданско обединение 
"Единни за промяна" и 
депутат в 45-ото НС, ко-
ято присъства на симво-
личната първа копка по 
реставрация и адапта-
ция на видинската Си-
нагога в туристически 
обект "Културен център 
"Жул Паскин".

За да може да стар-

тира този проект, принос 
има както правителство-
то, което през миналата 
година отдели значите-
лен ресурс, за да под-
помогне Община Ви-
дин, така и видинската 
общественост. "Това за 
пореден път показва, че 
нещата се случват, кога-
то си последователен в 
действията си, влагаш 

сили, достатъчно воля 
и упоритост в работата 
си", подчерта Кирова и 
допълни, че винаги е и 
много важно да има кой 
да те чуе и да отклик-
не: "Всички ние трябва 
да съдействаме и по-
магаме на местните ин-
ституции в дейността 
им по превръщането на 
Видин и региона в едно 

по-красиво и привлека-
телно място. Синагога-
та и рестарвацията й 
са малка част от всич-
ко онова, което трябва 
да се случи в града ни. 
Всички заедно трябва 
да се погрижим за хра-
мовете и културните ни 
забележителности. Да 
съживим легендата, да 
привлечем инвеститори 

и да поработим за бъде-
щото развитие на реги-
она като културен и ту-
ристически център."

Мащабният проект 
е за 9 775 300 лева по 
Оперативна програ-
ма "Региони в растеж" 
2014-2020, а близо 1,3 
млн.лева е национално-
то финансиране.

това, което е построено 
преди повече от 126 го-
дини. Всички жители на 
Видин, нашите приятели 
от еврейската общност в 
България ще наблюдават 
и оценяват вашия труд. 
Екипът на Община Видин 
няма да пожали усилия 
при осъществяването на 
инвеститорския контрол“, 
каза кметът на предста-
вителите на дружеството 
„Паскен 2020“, което ще 
изпълни строителните и 
реставрационните дей-
ности.

По време на церемо-
нията Цецка Цокова, екс-
перт „Туризъм“ в Община 
Видин, припомни накрат-

ко историята на сгра-
дата, както и интересни 
факти за този уникален 
паметник на културата 
с национално значение. 
„Синагогата е изградена 
за една година и е от-
крита през 1894 г. Сгра-
дата е построена изцяло 
с дарения на еврейската 
общност от Видин, как-
то и с подкрепата на ев-
реи и българи от цялото 
Княжество. Видинската 
синагога е наподобява-
ла тази на Будапеща, а 

нейният план е направен 
от италиански архитект. 
Интериорът на сградата 
е впечатлявал с коло-
рита на декоративните 
елементи и употребата 
на различни архитектур-
ни форми. Четирите кули 
придават внушителност и 

монументалност. Не слу-
чайно се смята, че е най-
красивата в България“, 
отбеляза Цокова. И под-
черта, че след реставра-
цията и превръщането й 
в туристически обект, Си-
нагогата ще стане част 
от съвременния облик 
на Видин, с потенциал 
да привлича много бъл-
гарски и чуждестранни 
туристи и да бъде сим-
воличен мост между ми-
налото в настоящето към 
бъдещето на нашия ста-

ропрестолен град.
Символичната първа 

копка направиха кметът 
д-р Цветан Ценков, пред-
седателят на Общинския 
съвет Генади Велков, арх. 
Андрей Тодоров от ДЗЗД 
„Паскен 2020“. Деца от 
читалището в село Куто-
во лиснаха менче с вода, 
за да завърши успешно 
реставрацията на Сина-
гогата. 

Как ще изглежда ви-
динската синагога?

След края на церемо-
нията в конферентната 
зала на средновековна-
та крепост „Баба Вида“ 
бе направена презен-
тация, която показа как 
ще изглежда бъдещият 
Културен център „Жул 
Паскин“. Презентаци-
ята бе представена от 
арх. Драгомир Йосифов 
от ДЗЗД „Паскен 2020“. 
„Когато започнахме да 
работим, първото нещо 
бе да направим доста 
подробно проучване. На-
правихме 3D заснемане 
на сградата със скенер, 
съответно ползвахме и 
друга техника, като дро-
нове например. След 
което в проучвателната 
част преминахме през 
доста аналитични про-

цедури, включително из-
ползвахме лицензирани 
лаборатории, с помощта 
на които да установим 
сегашното фактическо 
състояние на сграда-
та и нейната здравина“, 
обясни арх. Йосифов. 
Той допълни, че на след-

ващия етап е създадено 
фотограматично засне-
мане, на база на което е 
създадено и архитектур-
ното заснемане. 

След реставрацията 
Синагогата ще отговаря 
на всички изисквания за 
достъпна среда, подчер-
та арх. Йосифов. Проек-
тантите са предвидили 
да бъде монтиран асан-
сьор, който да позволи на 
хората в неравностойно 
положение да достигнат 

до второто ниво. Ще бъ-
дат обособени санитарни 
помещения, включително 
за хора с увреждания. 
Проектантите предвиж-
дат да бъде отворен още 
един вход откъм северо-
източната кула. Така не 
само ще се покрият из-
искванията за пожарна 
безопасност, но и ще се 
даде още един достъп до 
сградата. 

В т.нар. наос (място-
то, където се събират 
вярващите по време на 
служба) на Синагогата 
ще бъде обособена мно-
гофункционална зала 
за събития. На мястото, 
където е бил шкафът за 
скрижалите, ще има сце-
на, пред която ще се по-
стави мултимедия, за да 
има възможност при съ-
бития да се правят про-
жекции. През останалото 

време на екрана ще може 
да върви презентация 
на град Видин. Едната 
от галериите на първото 
ниво става изложбена, а 
другата ще показва ис-
торията на Синагогата. 
Ще бъде обособено и 
техническо помещение. 
На второто ниво ще бъде 
помещението, което ще 
бъде предоставено на 
еврейската общност, как-
то е според договора, с 
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От Чупрене и Ружинци стартира първият за 
годината информационен цикъл на ОИЦ - Видин
Възможностите за земеделците, бизнеса, местните власти и 

културните организации – акцент в откритите приемни 

В Ружинци отчитат успехи в оси-
гуряването на заетост за безра-

ботни жители на общината

„Месец май се оказа 
един от добрите в годи-
ната за много от безра-
ботните в община Ру-
жинци благодарение на 
усилията на общинска 
администрация в Ружин-
ци и добрата комуника-
ция с работодателите в 
общината“. Това заяви 
кметът на Ружинци Алек-
сандър Александров. 

Той отбеляза, че ос-
вен 16-те назначени 
младежи по програмата 
за заетост, работа по-
лучиха и над 145 лица, 
ангажирани при архео-
логическите разкопки, 
съпътстващи строежа на 
магистралата Видин – 
София. Други безработ-
ни са намерили заетост 
като шофьори, багерис-
ти, охрана към фирмите, 
строящи магистралата,  
а още десетки очакват 
също да започнат в пе-
риода юни-юли.  Редица 
безработни са намерили 
препитание и благода-
рение на множеството 
проекти, които Общи-
ната изпълнява – наети 
като общи работници 

или охрана от фирмите-
изпълнители на новия 
водопровод в селата Ру-
жинци и Бело поле, при 
асфалтирането на ули-
ци в селата Тополовец и 
Бело поле, при довърш-
ването на спортните пло-
щадки в училищата в Ру-
жинци и Бело поле, както 
и като общи работници 
в новостроящия се цех 
за пелети и на язовира в 
Дражинци. 

„Работа започнаха и 
12 лица по програмата 
„Патронажна грижа +“. 
500 лица получават еже-
дневно „Топъл обяд“ в 
общината. Други 26 лица 
ще започнат работа по 
Регионалната програма 
за заетост от 1 юни. На 
два пъти получихме и 
хранителни продукти от 
Българска хранителна 
банка София за самотни 
майки с 1 или 2 деца, за 
многодетни семейства и 
самотни възрастни, как-
то и дрехи за социално 
слаби семейства“, отче-
те още кметът на общи-
на Ружинци. 

С представяне на въз-
можностите за финан-
сиране на земеделците, 
бизнеса, местните власти 
и културните организа-
ции стартира първият за 
годината информацио-
нен цикъл на Областен 
информационен център 
– Видин (ОИЦ). На откри-
тите приемни на центъра 
в Чупрене и Ружинци по-
тенциалните бенефици-
енти получиха отговори 
на въпросите и насока за 
идеите си за подкрепа от 
Оперативните програми, 
Програмата за развитие 
на селските райони, както 
и за други източници за 
финасиране.

В Чупрене кметът Ан-
жело Добричов сподели 
пред екипа на ОИЦ-Ви-
дин за продължаващата 
активна работа по реа-
лизацията на европейски 
проекти – за популяризи-
ране на мрежата НАТУРА 
2000, социалните проек-

ти, свързани с патронаж-
ната дейност, както и за 
продължаващите усилия 
за Местната инициативна 
група и нейната ориента-
ция към мултифондовото 
финансиране. Темата за 
МИГ бе обсъдена и със 
заместник-кмета Мария 
Тодорова, която заяви, 
че рестартирането на 
дейността на местната 
инициативна група е при-
оритeт в работата и ще е 
от огромна полза за мест-
ната общност, която ще 
може да получава фина-
сиране на място, според 
конкертните си потребно-
сти. Местното училище 
акцентира на работата по 
програма „Еразъм“. Жите-
лите на Чупрене проявиха 
интерес и към мерките на 
ПРСР за малките стопан-
ства, младите фермери и 
подмярка 4.2.2. „Инвести-
ции в преработка/марке-
тинг на селскостопански 
продукти в малки стопан-

ства“.
Земеделските мерки 

бяха акцент и на откри-
тата приемна в Ружинци. 
Екипът на ОИЦ обсъди 
инвестиционните му на-
мерения с местен биз-
несмен, насочени към 
развитието на фабрика 
за пелети и фирма за 
метални конструкции. На 
кмета на община Ружинци 
Александър Александров 
екпертите във Видинския 
областен информацио-
нен център представиха 
процедура „Енергийна 
ефективност в сгради“ на 
Финансовия механизъм 
на Европейското иконо-
мическо пространство 
2014-2021 г., както и двете 
процедури на програмата, 
насочени към възмож-
ностите за развитие на 
културата. 

Александър Алексан-
дров заяви, че пред до-
вършване е водопроводът 
в селата Ружинци и Бяло 

поле, финасиран от ПРСР 
с близо 6 милиона лева, 
както и интервенцията в 
уличната мрежа на 5 сели-
ща от общината, подкре-
пен от същата програма с 
1 370 363 лева. Спортните 
площадки и рекултиваци-
ята на сметището са дру-
гите европейски проекти 
на Общината, заяви още 
Александров. Пред упра-
вителя на ОИЦ Мариела 
Савкова кметът изрази 
надежда и че започналият 
процес по привличане на 
стратегически инвестито-
ри в Ружници ще завърши 
успешно. Екипът на ОИЦ-
Видин съдейства актив-
но на Община Ружинци в 
тази й дейност, центърът 
участва в организирането 
на инвестиционен форум 
в Ружинци, както и попу-
ляризира и комуникира с 
ръководството й всички 
възможности за европей-
ска подкрепа за инвести-
циите в общината.

който Организацията на 
евреите „Шалом“ дарява 

Синагогата на Община 
Видин. „От едната стра-
на на балконите ще бъде 
направена интерактивна 
библиотека, а от другата 
страна – музей“, обясни 
арх. Йосифов. 

Той показа и как ще 
изглеждат витражите на 
реставрираната сграда. 
Много внимание е обър-
нато и на архитектурните 
елементи по нея. „Благо-
дарение на изключител-

но точното заснемане с 
3D скенера могат много 
точно да се вземат про-
фили, разрези и разли-

чи детайли. При рабо-
тата на място ще бъдат 
правени необходимите 
шаблони, за да може ар-
хитектурните елементи 
да бъдат възстановени 
така, както са правени. 
Защото стремежът на 
този проект е максимал-
но да доближим образа 
на синагогата до нейния 
първичен модел – тоест 
без допълнителни наме-
си. От каквито всъщност 

няма и нужда, тъй като 
Синагогата е достатъч-
но богато декорирана и 
пищна сграда“, отбеляза 

арх. Йосифов. 
Той посочи, че една от 

задачите, които екипът е 
имал, е проектирането 
на обслужваща сграда. 
„Решихме допълващото 
застрояване да изглежда 
по-скоро като скулптура. 
Във функционално отно-
шение, там се създава 
информационен център, 
кафене, както и санитар-
ни възли“, обясни арх. 
Йосифов.

Със символична първа копка дадоха начало 
на реставрацията на видинската Синагога
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ри 2021 година Общината 
сама се грижи за зелените 
площи, за чистотата в гра-
да и в останалите населе-
ни места. Ефектът е осе-
заем и нашите съграждани 
се радват на резултатите“, 
заяви видинският кмет.

От своя страна проф. 
Джонов изрази задовол-
ството си, че дарената 
техника се използва ин-
тензивно. И увери, че и 
занапред ще помага на 
Община Видин, като от-
беляза, че не е сам в тези 
усилия, а работи с различ-
ни организации в Швейца-
рия, една от които е „Мал-
тийският орден“. „Изисква 
време, изисква усилия, но 
си заслужава. С удоволст-
вие го правя, инвестирам 
време в тази дейност и се 
радвам, че предоставена-
та помощ намира добър 
прием“, посочи той.

Дарението от проф. 
Джонов включва също 
офис оборудване и обза-
веждане – над 230 заседа-
телни и работни маси, над 
430 бр. офис шкафове, 
над 220 бр. офис столове, 
както и 70 бр. монитори, 
35 флипчарта, близо 250 
кашона с дрехи и др., ко-

ито в момента се съхра-
няват в складове. С част 
от мебелите ще се обнови 
обзавеждането в кабине-
тите в общинската адми-
нистрация, което 
не е подменяно от 
десетилетия; други 
ще бъдат предос-
тавени на кметства, 
училища, детски 
градини и на други 
места, където има 
нужда, обясни д-р 
Ценков. „Почти ця-
лото обзавеждане в 
Община Видин е на 
повече от 70 години 
и доста мебели са 
силно амортизира-
ни. След като тази 
есен по проект за енергий-
на ефективност стартира 
ремонтът на сградата на 
Общината и тя придобие 
модерна визия, ефектът 
ще се допълни и от но-
вите мебели“, подчерта 
кметът. Той допълни, че 
проф. Джонов е обещал 
да съдейства общинската 
администрация да получи 
и компютри.

Заместник-кметът Бо-
рислава Борисова при-
помни, че в края на 2019 
година нуждаещи се жи-
тели на Община Видин 
получиха пакети с помо-
щи, също предоставени от 

проф. Джонов. Тя подчер-
та, че настоящото дарение 
също включва неща, които 
ще са в голяма полза как-
то за Общината, така и за 

видинската болница и за 
хората в уязвимо поло-
жение. Заместник-кметът 
благодари и на директора 
на БЧК – Видин Цветелина 
Петрова за оказаното съ-
действие. И отбеляза, че 
само с общите усилия на 
всички ангажирани това 
дарение е станало факт. 
Проф. Джонов подчерта, 
че организацията по из-
пращане и получаване на 
подобно международно 
дарение никак не е лесна 
и изказа признателност 
към Община Видин и об-
ластната организация на 
БЧК за професионална-

30 000 лв. отпусна държавата за продължава-
не на теренното проучване на Антична Бонония

"силата на лекаря е в неговото сърце."
Парацелз

Поредно дарение получи Община Видин с помощта на проф. Джонов

На 2 юни 2021 г. се навършва 1 го-
дина, трудна и тежка за нас, загубили-
те своя баща, дядо, колега, приятел, 
Човек - д-р Борислав Иванов.

Лекар, обгрижвал болните в невро-
логочно отделение на болница "Св. 
Петка" и в частния си кабинет в гр. Ви-
дин, избрал сякаш да завърши земния 
си път на своя пост така, както разби-
раше призванието си: "Лекарят така 
работи - докато може, докато диша."

Наред с многобройните медицин-
ски признания и награди, активно учас-
тие в обществения живот на своя град, 
уважението, обичта и благодарността 
на своите пациенти, колеги и приятели, 

д-р Б. Иванов е номиниран посмъртно 
за наградата "Лекар на годината" от 
Българския лекарски съюз.

Скоро преди кончината си през 
2020 г., макар пенсионер, той се вър-
на в Неврологично отделение и работи 
дотогава, докато ковид-19 не го повали 
и отне от нас.

Споменът за д-р Борислав Иванов 
ни прави по-човечни и по-добри. Човек 
с огромно сърце, чиста душа, енергич-
ност, всеотдайност, професионализъм 
и борбеност, с вяра и достойнство, той 
беше и ще остане опора и вдъхнове-
ние за всички ни.

да бъде светла паметта му!

30 000 лв. целева фи-
нансова подкрепа за те-
ренни археологически 
проучвания отпуска дър-
жавата за продължаване 
на проучването на антич-
на Бонония. Припомняме, 
че от няколко години ар-
хеологически екип, ръко-
воден от доц. д-р Здравко 
Димитров от Националния 
археологически институт 
с музей при БАН, започна 
пласт по пласт да разкри-
ва останките на римския 
град, намиращи се в най-
старата част на Видин – 
кв. „Калето“. 

След като миналата 
година проект на Регио-
налния исторически музей 
във Видин за проучване 
на антична Бонония полу-
чи финансиране в размер 
на 20 000 лв., тази годи-
на целевите средства от 
държавата са значително 
повече. Това дава осно-
вание да се надяваме, че 
тазгодишните резултати 
ще са още по-добри. Още 
повече че кметът на общи-
на Видин д-р Цветан Цен-
ков също пое ангажимент 
от общинския бюджет да 
бъдат отпуснати средства, 
които да помогнат за по-
бързото разкриване на ар-
хеологическите ценности 

на нашия двухилядолетен 
град. 

А р х е о л о г и ч е с к и я т 
екип ще работи в района 
на западната крепостна 
порта на Бонония, чието 
местоположение бе ус-
тановено при разкопките 
през 2019 година, а през 
миналата година проучва-
нето на обекта продължи, 
като тогава за своя радост 
археолозите установиха 
значителна степен на за-
пазеност на зидовете. В 
края на миналогодишния 
археологически сезон на 
Бонония доц. д-р Здравко 
Димитров обобщи: „Ця-
лата тази археологическа 
ситуация е изключително 
добре запазена, което е 
един много голям шанс за 
Северозападна България. 

В повечето случаи има 
иманярски намеси, но тук 
всичко е запазено, може 
да се разкрие, да се съх-
рани. И след това с тези 
огромни крепостни стени 
и сградите, които ще се 
открият зад тях, обектът 
може да се превърне в 
един прекрасен археоло-
гически парк. Тоест, целта 
не е само археологията 
и науката, а социализа-
цията на археологическия 
паметник – реално да по-
стигнем нещо добро за 
град Видин“. Освен това 
археолозите ще продъл-
жат да слизат и в дълбо-
чина на археологическите 
пластове. 

сн.: архив вестник 
„ние“ 2020 г.

та работа, благодарение 
на която целият процес е 
протекъл безпроблемно.

 Специално внимание 
бе обърнато на дарението, 

което получи МБАЛ „Света 
Петка“ – Видин, включва-
що 40 болнични легла, как-
то и матраци, шкафчета и 
150 кашона с консумати-

ви, работно облекло, за-
вивки и други. Заместник-
директорът на видинската 
болница д-р Богдан Томов 
благодари от името на ръ-

ководството на лечебното 
заведение за тази подкре-
па, която ще бъде от голя-
ма полза. От МБАЛ „Све-
та Петка“ представиха на 

проф. Джонов и списък с 
медицинска апаратура, от 
която видинската болница 
се нуждае, за да се пови-
ши още повече качество-

то на предоставяните 
здрави услуги.

 Проф. Джонов раз-
каза, че с вълнение 
идва отново в бол-
ницата, където е бил 
стажант като млад ле-
кар. „За мен е голямо 
удоволствие да бъде 
отново тук и да помог-
на с каквото мога на 
тази болница“, заяви 
съгражданинът ни. 
Той обясни, че пома-
га на много болници в 
България, но пое ан-

гажимент да бъде предос-
тавена с приоритет под-
крепата, нужна на МБАЛ 
„Света Петка“.
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OБЩина  видин
Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/609 416; факс: 094/ 601 132;  e-mail: kmet@vidin.bg  web site: www.vidin.bg

ОБява

бр. 19 сряда -  неделя  2 - 6 юни 2021 г.

на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от змсма, 
във връзка с чл.90 и чл.91 от ППзсУ, заповед № 
рд-01-617/30.05.2013г. на изпълнителния дирек-

тор на агенцията за социално подпомагане и със 
заповед № рд-02-11-2175/17.05.2021 г. на Кмета 

на Община видин 
О Б я в я в а м:

Конкурс за предоставяне на социална услуга за-
щитено жилище за лица с умствена изостаналост 
„св. Бриджит и св. Петка”, ул.”Тунджа” № 13 на 

територията на Община видин
1.Условия за участие и изисквания  към кан-

дидатите:
  1.1. В конкурса могат да участват физически и 

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

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

  1.3 Допуска се участие на сдружение от парт-
ньори, като задължително се посочва водещата орга-
низация. В тези случаи се предоставя споразумение 
за сътрудничество с ясно разпределение на права-
та, отговорностите и задълженията на участващите 
в сдружението. В тези случаи на изискванията 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.

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

2. Характеристика и специфика на предоставе-
ните социални услуги:

2.1. Изпълнителят на социалната услуга Защи-
тено жилище за лица с умствена изостаналост „Св.
Бриджит и Св.Петка” с капацитет 6 места, численост 
на персонала 4 щатни бройки, трябва да организи-
ра услугата съгласно изискванията на нормативна-
та база, в съответствие с предвидените критерии и 
стандарти.

2.2. Целта на  социалната  услуга Защитено жили-
ще за лица с умствена изостаналост „Св.Бриджит и 
Св.Петка” е извеждане на пълнолетни лица с различ-
на степен на умствена изостаналост, които се нуж-
даят от постоянна подкрепа, грижи и наблюдение в 
своето ежедневие, от специализираните институции 
и предотвратяване на настаняването в институции на 
такива лица от семейства, за които няма кой да пола-
га ежедневни грижи. Услугата представлява алтерна-
тива на институционалния тип грижи, като осигурява 
подкрепа в общността на възрастни с интелектуални 
затруднения.

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 Реше-
ние за остойностяване на единните финансови стан-
дарти за издръжка. Единните разходни стандарти за 
финансиране на делегираните от държавата дей-
ности за 2021 г. възлизат както следва:

Защитено жилище за лица с умствена изостана-
лост „Св.Бриджит и Св.Петка” – 85500 лв.

Срокът за финансиране е за четири години, счи-
тано от датата на подписване на договора

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

последващи промени, съобразно българското зако-
нодателство.

4.2. Копие от документ за регистрация в Агенция 
за социално подпомагане като доставчик на социал-
на услуга.

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

4.4. Копие от картата за идентификация по Бул-
стат

4.5. Удостоверение за липса на данъчни задъл-
жения.

4.6.Удостоверение за липса на данъчни задълже-
ния 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 на-
мира в производство по несъстоятелност.

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

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

4.12. Информация за досегашната работа на дос-
тавчика на социалната услуга.

4.13. Детайлизирана програма от кандидата за 
развитие на социалната услуга Защитено жилище 
за лица с умствена изостаналост „Св.Бриджит и 
Св.Петка”.

4.14. Списък-декларация за работния ресурс на 
кандидата:

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

онална автобиография за всеки, който ще работи в 
екипа.

 Всички документи трябва да се представят в ори-
гинал, с изключение на посочените от възложителя, 
които са подписани и подпечатани от кандидата (вяр-
но с оригинала).

5. дата, час и начин на провеждане на конкур-
са:

5.1. На 46-ия ден след публикуване на обявата, 
ако този ден е неприсъствен - в следващия присъст-
вен ден, Комисията проверява наличието и редов-
ността  на документите. Кандидатът, който не от-
говаря 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 докумен-
тите:

6.1. Документите се подават  от кандидатите до 
45-ия ден  след обявяване на конкурса  в админи-
стративната сграда на ОП “Социални дейности” - Об-
щина Видин, ул. ”Княз БорисI” №3, ет.1, ст.№2 /Дело-
водство/; Тел. за контакт: 094/ 601 192;

При приемане на документите върху плика се от-
белязват: поредния номер, дата и часа на внесеното 
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 – максимум 
100 точки:

7.1.1. Съответствие на кандидата с предварител-
но обявените условия -10 точки

7.1.2. Опит на кандидата в предоставянето на со-
циални 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 раз-
витие на социалните услуги – 20 точки

7.1.6. Кандидатът да има осигурена материална 
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 кон-
курса.

8.1. Комисията изготвя протокол  за класиране на 
кандидатите.

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

Обжалването на Заповедта не спира изпълнени-
ето й.

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

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

д-р ЦвеТан  ЦенКОв
Кмет на Община видин 

Представиха дейностите по
На 27 май се проведе 

пресконференция по про-
ект „Патронажна грижа + 
в община Видин“.  „Този 
проект е поредното дока-
зателство, че социалната 
политика, насочена към 
хората в нужда, е един от 
приоритетите за Община 
Видин, който е залегнал 
и в управленската про-
грама на кмета д-р Цве-
тан Ценков“, заяви пред 
представители на меди-
ите заместник-кметът по 
хуманитарни дейности и 
социална политика Борис-
лава Борисова, която е и 
ръководител на проекта. 
Тя представи останалите 
членове на екипа, които 
също участваха в прескон-
ференцията. 

Изпълнението на про-
ект „Патронажна грижа + 
в Община Видин“, Дого-
вор BG05M9OP001-6.002-
0024, за предоставяне на 
безвъзмездна финансо-
ва помощ по Оператив-
на програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 
2014-2020 по процеду-
ра  BG05M9OP001-6.002 
“ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, 
стартира на 01.02.2021 г. и 
приключва на 28.02.2022 г. 
Общата стойност на про-
екта е 1 009 472,88 лв., 
като той се изпълнява по 
две направления. 

Дейността по Направ-
ление 1 е в продължение 
на изпълнявания от Об-
щината договор по про-
цедура BG05M9OP001-
2.040 Патронажна грижа 
за възрастни хора и лица 
с увреждания - Компонент 
3. Изразява се в подкрепа 
необходимостта от грижи 
между болниците и спе-
циализираните институ-
ции, посрещане нуждата 
от дългосрочна грижа без 
институционализация. 
Патронажната грижа се 
фокусира върху предоста-
вяне на грижа и подкрепа 
за хората в напреднала 
възраст в тяхната домаш-
на среда. Услугите, които 
се предоставят на потре-
бителите на база индиви-
дуалните им потребности, 
се осъществяват по гра-
фик от следните специа-
листи: „Диспечер“ – 2 бр. 
на непълно работно вре-
ме – 4 часа; „Медицинска 
сестра или „Фелдшер“ – 3 
бр. на непълно работно 
време – 4 часа; „Социален 
работник“ – 2 бр. на пълно 
работно време – 8 часа; 
„Домашни помощници“ – 
19 бр. на пълно работно 
време – 8 часа; „Изпъл-
нител“ – 2 бр. на пълно 
работно време – 8 часа; „ 
Психолог“ – 1 бр. на граж-
дански договор; „Специа-
лист социални дейности“ 
- 1 бр. на граждански дого-
вор. „Те подпомагат нужда-
ещите се потребители по 
предварително изготвен 
график, като се проследя-
ва всяко лице от целевата 

група да може да получава 
здравно-социални услуги 
до 2 часа на ден за период 
от 12 месеца“, обясни за-
местник-кметът. Борисова 
допълни, че преди сключ-
ването на трудови догово-
ри лицата са преминали 
обучение, проведено на 
база разработената от 
Министерството на здра-
веопазването програма за 
специфично обучение.

Патронажната грижа 
се предоставя на минимум 
168 лица и включва ком-
плекс от услуги: помощ 
в дома, като почистване, 
дезинфекциране, социал-
ни контакти и др.; меди-
цински услуги, недублира-
щи тези предоставяни по 
НЗОК (мерене на кръвно, 
поставяне на инжекции, 
смяна на превръзки, кон-
трол върху приема на ле-
карства и др.); психологи-
ческа подкрепа, насочена 
към възстановяване и со-
циална интеграция, която 
да създаде възможности 
на потребителите да во-
дят самостоятелен и неза-
висим живот, изпълняват 
социално значими роли и 
бъдат активно участващи 
и допринасящи гражда-
ни в обществения живот; 
доставка на храна, храни-
телни продукти и продукти 
от първа необходимост, 
включително лекарства 
(закупени със средства на 
потребителите), заплаща-
не на битови сметки, за-
явяване и получаване на 
неотложни администра-
тивни и битови услуги (със 
средства на потребители-
те). 

„Дейността усъвър-
шенства и подобрява дос-
тъпа и услугите в общност-
та за хора, които поради 
различни ограничения от 
здравословен характер са 
изключени от социалния 
живот и са в риск от включ-
ване в институционален 
тип грижи, както и изложе-
ни на риск от заразяване с 
COVID-19. Патронажната 
грижа допринася за раз-
ширяване на социалните 
услуги, предоставяни в 
общността и за подобрява-
не качеството на живот на 
хората от уязвимите групи 
и/или техните семейства“, 
подчерта Борисова. Тя 
обясни, че лицата, които 
ползват услугите по на-
стоящата схема за безвъз-
мездна финансова помощ, 
са от следните целеви гру-
пи: хора над 54 г. с ограни-
чения или в невъзможност 
за самообслужване; хора 
с увреждания и техните 
семейства; възрастни в 
риск, които в ситуацията 
на пандемия са дефинира-
ни като лица в зависимост 
от грижа поради уврежда-
не, неподвижност или за 
водене на независим и са-
мостоятелен живот; лице 
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Продавам метален навес.
размери: 60/12/4 метра.

Тел.: 0876 41 99 30

ПрОдава 
имОТи

Продавам двустаен ту-

хлен апартамент в ж.к. „Съ-

единение“ и първи етаж от 

къща, 150 кв. м, с двор 300 

кв. м, в района на Полиция-

та; 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 двустаен ту-

хлен апартамент, с гараж, 

в кв. „Калето”, цена 56 000 

лв.; тел.: 094/ 600 399, 0887 

381 855

Продавам апартамент 

в нова кооперация, на 

шпакловка и замазка; тел.: 

0878 864 985, 0899 864 954

Продавам тристаен 

панелен апартамент в ж.к. 

„Панония“, ет. 4, ПВЦ до-

грама, цена 45 000 лв.; 

тел.: 0898 633 302

Продавам във Видин 

къщи и апартаменти и пар-

цели в Западна и Южна 

промишлена зона; тел.: 

0888 622 789

Продавам втори етаж 

от къща в центъра, с двор, 

цена 57 000 лв.; тел.: 094/ 

600 399, 0887 381 855

Продавам гарсониери 

в ж.к. „Крум Бъчваров, ет. 

2 и ет. 3; ж.к. „Баба Тонка“ 

ет. 8; ж.к. „Гео Милев“, ет. 8 

– 19 500 лв.; тел.: 0878 864 

985, 0899 864 954

Продавам масивна ед-

ноетажна къща, с жилищна 

площ около 75 кв. м, на-

ходяща се в централната 

част на гр. Видин, с дворно 

място 375 кв. м; тел.: 0877 

151 848, 0876 808 296

Продавам 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 посредник; 

тел.: 0876 099 585

Продавам тристаен 

апартамент в кв. „Калето”, 

100 кв. м, ет. 4; тел.: 094/ 

600 399, 0887 381 855

Продавам хубав дву-

стаен апартамент в ж.к. 

„Химик“ и многостаен апар-

тамент, 150 кв. м, с гараж, 

в центъра; тел.: 0878 864 

985, 0899 864 954

Продавам изгодно го-

ляма тухлена гарсониера в 

ж.к. “Химик”, 50 кв. м; тел.: 

0888 259 935

Продавам дворно мяс-

или член на семейството 
му е поставено под каран-
тина във връзка с COVID-
19; самотен родител с 
дете/ца до 12 г., които са в 
невъзможност да оставят 
децата си сами.

Направление 2: Пре-
венция на COVID-19 в 
социалните услуги, деле-
гирани от държавата дей-
ности се осъществява по-
средством извършване на 
следните дейности: осигу-
ряване на лични предпаз-
ни средства на персона-
ла в социалните услуги; 
мерки за дезинфекция на 
сградния фонд на социал-
ните услуги, делегирани 
от държавата дейности; 
тестване на персонала и 
на потребителите на соци-
алните услуги, делегирани 
от държавата дейности за 
COVID-19; осигуряване на 
компютърна техника с цел 
адаптиране и приспособя-
ване на средата на соци-
алните услуги, делегирани 
от държавата дейности в 
контекста на въведените 
ограничения в резултат от 

епидемичната обстанов-
ка и осигуряване на въз-
можности за тяхното пре-
доставяне дистанционно 
(онлайн консултиране). 
Услугите се предоставят 
от 161 щатни служители. 
Индикативният им капа-
цитет е 369 потребители. 
„Кризата, свързана с раз-
пространението на COVID-
19 е ситуация, която не е 
предвидена при определя-
нето размера на стандар-
тите за социални услуги, 
делегирани от държавната 
дейност. И затова проек-
тът е много полезен в тази 
си част, тъй като е насочен 
към всички действащи со-
циални услуги, делегирани 
от държавата дейности“, 
подчерта Борисова. Тя до-
пълни, че на трудови дого-
вори са назначени над 40 
лица, помощен персонал 
- „социален асистент“. Те 
дезинфекцират, почистват 
сградите, в които се пре-
доставят социални услуги 
и също така им се възлагат 
други помощни дейности. 

В заключение Борисла-
ва Борисова отбеляза, че 
в екипа за управление на 
проекта са включени екс-

перти с богат опит и изра-
зи увереност, че дейност-
ите ще бъдат завършени 
успешно. „Надявам се 
както в момента надграж-
даме проект от 2020 годи-
на, така през 2022 година 
да имаме възможност да 
надградим и изпълнява-
ния в момента“, посочи за-
местник-кметът.

Община Видин използ-
ва всяка възможност, за 
да подкрепи хора, които са 
в уязвимо положение, под-
черта в тази връзка Бори-
сова: „На територията на 
община Видин над 750 
души са получили заетост 
в социалната сфера. По 
механизма „Лична помощ“ 
има 510 сключени догово-
ра за лични асистенти. По 
„Асистентска подкрепа“ 
има 62 договора; „Патро-
нажна грижа +“ – 75 до-
говора с лица, които да 
помагат на хора в нужда. 
Отделно през „Бюрото по 
труда“ още 28 души ще 
сключат договори. Използ-
ва се всяка възможност, 
по която Общината може 
да предостави заетост на 
безработни лица“. 

проект „Патронажна грижа + в община Видин“ то 1200 кв. м, със стара 

къща и кладенец, в гр. Ду-

навци; тел.: 0888 629 601

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 Лев-

ски“, 60 кв.м, ет. 11, цена 30 

000 лв.; тел.: 0898 633 302

Продавам къща в село 

Новоселци, цена 4500 лв.; 

тел.: 0898 803 419

Продавам едноетажна 

къща в кв. „Калето“, след 

основен ремонт, с прилежа-

що дворно място 180 кв. м, 

озеленено; тел.: 0878 864 

985, 0899 864 954

Продавам земеделска 

земя в землището на село 

Раброво, 7.5 дка, трета 

категория, обработваема, 

цена 1000 лева; тел.: 0897 

942 438

Продавам самостоя-

телна къща, сутерен и етаж 

с двор до Пазара, цена 

70 000 лв.; тел.: 094/ 600 

399,0887 381 855

Продавам дворно мяс-

то в село Покрайна, 900 кв. 

м; тел.: 0893 269 304 

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 тристаен 

панелен апартамент в ж.к. 

“Васил Левски”, от собстве-

ник; тел.: 0878 767 476

Продавам тухлен апар-

тамент, 126 кв. м, с гараж и 

таванска, цена 60 000 лв.; 

тел.: 094/ 600 399, 0887 381 

855

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 докумен-

ти. Безплатни правни съ-

вети. 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 офиси 

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, гарсоние-

ра или двустаен; тел.: 0899 

484 805

разни ПрОдаЖБи 

Продавам дърводелски 

машини – банциг, абрихт, 

дърводелски инвентар; 

тел.: 0882 096 555

Продавам /Заменям 

немска перална машина, 

цена 520 лв.; тел.: 0886 109 

417

Продавам банциг и бо-

рапарат; тел.: 0884 850 159

разни КУПУва

Купувам пчелен мед от 

рапица и восък; тел.: 0887 

621 540

Купувам народни но-

сии, всякакви; тел.: 0878 

241 027

раБОТа

Търся втора жена за 

гледане на възрастна жена 

в град Галатина, Италия 

(на тока на ботуша); тел.: 

0893 583 899

Търся продавач на 

вестници; тел.: 0879 168 

048

УсЛУги

ремонт на покриви, 

огради и други строителни 

дейности; тел.: 0892 700 

063

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

заПОзнансТва

50-годишен мъж, сам, 

сирак, търси самотна и се-

риозна бизнес дама над 50 

години, за която да работи 

и живее постоянно; тел.: 

0886 889 610
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Vida ART Festival превърна Видин в град на изкуствата

Благодарение на Vida 
ART Festival, чието първо 
издание премина при из-
ключително голям успех, 
на 22 и 23 май Крайдунав-
ският парк във Видин бе 
завладян от неповторима 
атмосфера. Фестивалът 
даде възможност на жи-
телите и гостите на на-

шия град да се докоснат 
до различни изкуства по 
един нов начин.  А ембле-
матични места във Видин 
се превърнаха в сцена за 
събитията, включени в 
програмата му.

С куклен спектакъл и 
творческо ателие стартира 
Vida ART Festival в събот-
ния ден. Представлението 
„Разбойническа история“ 
на Уличен куклен театър 
„Мале-Мале“ се игра на 
сцената при БиблиоПоща-
та в Крайдунавския парк 
на Видин. Преди начало-
то му заместник-кметът 
на общината Борислава 
Борисова обяви, че от 
днес градът ни наистина 
се превръща във фести-
вална сцена, която през 
цялото лято ще ни среща 
с различни изкуства и тво-
рци. „Искам да благодаря 
на съорганизаторите ни 
от Event Masters, EVENT 
STATION и на всички учас-
тници, без които нямаше 
как да се случи това въл-
нуващо събитие. От име-
то на кмета на община 
Видин д-р Цветан Ценков 
пожелавам успешно нача-
ло на фестивала и нека 
той се превърне в хубава 
традиция, която да рад-
ва гражданите и гостите 
на Видин! А на вас, най-
малките зрители, пожела-
вам да гледате с интерес 
куклените постановки, да 
се учите и забавлявате в 
арт работилниците и се 
наслаждавате на игрите!“ 
– каза Борисова.

Кукленият спектакъл, 
с който започна фести-
валът, е предназначен за 

деца над 4-годишна въз-
раст. Той е адаптация по 
едноименната приказка 
на чешкия автор Карел 
Чапек. Чрез класически 
кукли за параван „пет-
рушки”, много хумор и ка-
рикатурни образи той ни 
връща в една стара епоха, 
проследявайки разказа за 

един разбойник и едно не-
ловко положение, в което 
попада главният герой. В 
тази история водят трима 
разказвачи – разбойници, 
които от коляно на коляно 
предават легендата за Ва-

габондо.
Публиката проследи 

с огромен интерес случ-
ващото се на сцената, а 
веднага след спектакъла 
децата се включиха с не-
търпение и любопитство 
в творческото ателие за 
изработка на ръкавични 
кукли на театър „Мале-
Мале“. С помощта на 
артистите те имаха въз-
можност да си измай-
сторят своя театрална 
кукла, вдъхновена от 
спектакъла.

След куклената по-
становка, фестивалът 
продължи вечерта с мо-
носпектакъла „Мечтата 
на пътуващия актьор“ 
на Георги Спасов, за се-
мейна публика. Той бе 
представен на сцената 
при Художествената га-

лерия „Никола Петров“ във 
Видин и привлече много 
зрители. Спектакълът се 
определя като един теа-
трален експеримент на ак-
тьора Георги Спасов и ре-
жисьора Съни Сънински. 
Както казва героят: „това 
е една мечта, описана с 
думи… и с 

гуми”.  Обик-
новени велосипедни гуми, 
които могат да се превръ-
щат в най-необикновени 
неща – от грахови зърна 
до пламтящи от любов 
сърца. С тях, под тях, око-
ло тях, над тях Пътуващи-

ят актьор вае своята мно-
го смешна и малко тъжна 
приказка-мечта. От 21 
часа пък „Кино под звез-
дите“ събра многобройна 
публика край крепостта 
„Баба Вида“ за прожек-
цията на филма „Хотел 

Белград“, с участието на 
Милош Бикович, Диана 
Пожарская и др. Това бе 
едно истинско емоционал-
но преживяване на открито 
за почитателите на фил-
мовото изкуство в нашия 
град. Заместник-кметът на 
община Видин Борислава 

Борисова присъства и на 
двете културни събития.

Вторият фестивален 
ден също започна с много 
смях и забавления за най-
малките. На сцената пред 
БиблиоПощата артистите 
от Пътуващ театър „Скрин“ 

представиха спектакъла 
„Голямото жабешко пъте-
шествие“, в който разказа-
ха на децата една история 
от блатото „Мухалница“. 
Изключителното в тази 
постановка е, че почти 
всичко в нея е изработено 

от остатъчни и отпадъчни 
материали. Сред много-
бройната публика, която 
наблюдава представле-
нието, беше и заместник-
кметът на община Видин 
по хуманитарни дейности 
и социална политика Бо-
рислава Борисова.

След края на предста-
влението малчуганите с 
ентусиазъм се включиха 
в проведеното от театър 
„Скрин“ Ателие „Аз в прос-
транството“. Те участва-
ха в интерактивни игри и 
правиха упражнения, ко-

ито предизвикаха тяхната 
координация, ориентация 
в пространството, въобра-
жение, ритмичност, бърза 
реакция. Така по един ино-
вативен и, най-важното, 
забавен начин децата се 
запознаха с предизвика-
телствата, пред които се 
изправя един актьор, ко-
гато излиза на сцената.

През целия ден сре-
щите с изкуствата про-
дължиха. Така привечер 
на сцената пред Худо-
жествена галерия „Нико-
ла Петров“ многоброй-
ните зрители, сред които 
бяха кметът на община 
Видин д-р Цветан Ценков 
и заместник-кметът Бо-
рислава Борисова, се за-
бавляваха на невероятно 
стендъп комедийно шоу. 
За веселото настроение 

на публиката се погрижиха 
Димитър Иванов – Капита-
на и Бай Тъньо, Георги Кю-
чуков и Иван Динев – Уста-
та. В края на едночасовото 
шоу те благодариха на ор-
ганизаторите – Община 
Видин, Event Masters и 
EVENT STATION, за въз-

можността да участват 
във фестивала и сподели-
ха възхищението си както 
от страхотната публика, 
така и от град Видин.

Вечерта продължи с 
„Кино под звездите“. В 
Крайдунавския парк, до 
крепостта „Баба Вида“, 
зрителите с интерес гле-
даха българския филм 
„Пепел върху слънцето“, с 
участието на Юлиян Вер-
гов, Силвия Петкова и др. 
Прожекцията под открито 
небе постави един чуде-
сен завършек на този уни-
кален фестивал, какъвто 
до момента във Видин не 
е провеждан.

 Той предложи за всеки 
по нещо – куклен театър, 
работилница и ателие 
за най-малките наши съ-
граждани, както и ино-
вативен моноспектакъл, 
стендъп комедийно шоу и 
кинопрожекции на откри-
то. Паралелно с това три 
талантливи художнички – 
Теодора Обретенова, Зо-
рница Кристиянова и Ва-
неса Петрова, превърнаха 
обикновени електрически 
табла в истински произве-
дения на изкуството, като 
ги изрисуваха с красиви 
изображения.

Vida ART Festival е част 
от богатата културна про-
грама, която Общината е 
подготвила. През следва-
щите месеци видинските 
граждани, както и гостите 
на нашия град могат да оч-
акват още много изненади, 
защото през цялото лято 
Видин ще бъде истинска 
фестивална сцена


