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Първата сграда, строена за целите на театър в България 
участва в конкурса "Сграда на годината 2020"
Община Видин кандидатства в Националния конкурс с общо четири обекта

Емблематичната сграда на видинския теа-
тър е един от обектите, с които Общината 
кандидатства в конкурса

Децата от три социални 
услуги в Ново село се 

настаниха в обновен блок 

В МБАЛ „Света Петка“ е 
създадена организация за 
прием на пациенти с COVID

Затегнаха противоепидемичните 
мерки във Видин

Поставяне на пейсмейкъри се 
предвижда да стартира 
догодина в МБАЛ „Света Петка“

Не се проведе извънредно 
заседание на ОбС – Видин за 

проблемите на МБАЛ „Света Петка“

Генади Велков: 

Отново за проблемите на видинската 
болница се говори предизборно

Община Видин канди-
датства в Националния 
конкурс "Сграда на го-
дината 2020“. Местната 
институция е сред пър-
вите, подали документи 
за участие в престижния 
конкурс. Обектите, с които 
се кандидатства, са чети-
ри: Общински драматичен 
театър „Вида“, СУ „Цар 
Симеон Велики“, ППМГ 
„Екзарх Антим I“, които са 
в категория „Социална ин-
фраструктура: сгради кул-
тура, образование и спорт“ 
и Централна пешеходна 
зона – в категория „Проек-
ти, свързани с развитието 
на градовете“.

От следващата го-
дина се предвижда във 
видинската болница да 
стартира нова дейност 
– имплантиране на пей-
смейкъри. Това съобщи 
на пресконференция на 
5 ноември изпълнителна-
та директорка на МБАЛ 
„Света Петка“ д-р Ивета 
Найденова. В прескон-
ференцията участва и 

инвазивният кардиолог 
д-р Жерар Шабани – той 
и колегата му инвази-
вен кардиолог д-р Бойко 
Кузманов ще извършват 
тези процедури. 

„Видин е област със 
застаряващо население, 
а с възрастта при хората 
се оформят хронични за-

Официално децата 
от три социални услуги 
в Ново село се настани-
ха в ремонтирания блок 
№1 в населеното място. 
Сградата е реновирана, 
след като Община Ново 
село получи целево фи-
нансиране с Постано-
вление на Министерски 

съвет.  На 2 ноември, 
при спазване на необ-
ходимите противоепи-
демични мерки, беше 
отслужен водосвет за 
здравето на всички, кои-
то ще се ползват от но-
вата придобивка. Това 

В община Ружинци се подготвят за зимата
започна есенно почистване на 

всички населени места, създава се 
организация за снегопочистване

В община Ружинци се 
възползват от вероятно 
последните дни с хубаво 
време за тази година, за 
да вземат необходимите 
мерки за предстоящия 
зимен период . „Използ-
ваме хубавото есенно 
време, за да се подгот-

вим за зимното почист-
ване на селата, почист-
ваме улици и тротоари, 
кастрим клоните по дър-
ветата и метем паднали-
те листа“, обясни кметът 
на общината Александър 

Обикновено за про-
блемите на видинската 
болница започва да се 
говори преди избори 
и сегашната ситуация 
не прави изключение – 
това заяви председате-

лят на Общинския съвет 
– Видин на пресконфе-
ренция. Повод за нея бе 
несъстоялото се заради 
липса на кворум извън-

На 2 ноември трябваше 
да се проведе извънредно 
заседание на Общински 
съвет – Видин, на което да 
се обсъдят възможни мер-
ки по отношение на видин-
ската болница. Поради 
липса на кворум такова 
нямаше, а вместо това об-
щински съветници дадоха 
своеобразна пресконфе-
ренция, на която предста-
виха мотивите за искането 
на извънредно заседание. 

Общинският съветник и 
зам.-председател на ОбС 
– Видин Цецко Иванов, 
влезе в ролята на предсе-

дателстващ несъстоялото 
се заседание. При извър-
шената от Иванов поимен-
на проверка на кворума 
беше установено, че в за-
лата присъстват само 11 
общински съветници, при 
необходими минимум 17 
(повече от 50% от общия 
брой). В залата нямаше и 
представителите на ръко-
водството на МБАЛ „Света 
Петка“, както и на Минис-
терство на здравеопазва-
нето, които също са били 
поканени. 

Четете на стр. 2
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Екипът на РЗОК-Видин реализира 
дейността си в пълен обем
Подобрена е организацията в болниците в 

областта за лечение на пациенти с COVID-19

В МБАЛ „Света Петка“ е създадена 
организация за прием на пациенти с COVID

Основен проблем е липсата на кадри и резкият скок на броя на нуждаещите се от хоспитализация

Допълнителни противоепидемични мерки 
в общинската администрация във Видин

Затегнаха противоепидемичните мерки във Видин
Заради ръст в случаите на COVID всички заведения работят до 23:30 ч.

Във връзка с услож-
нената епидемична об-
становка в страната, с 
цел облекчаване на ад-
министративния режим 
и осигуряване на въз-
можност за оперативно 
управление от страна 
на директорите на ле-
чебните заведения за 
болнична помощ на ле-
гловия фонд, направе-
но е всичко необходимо 
за преструктуриране на 
леглата за приема и ле-
чението на пациенти с 
COVID-19.

В максимално кратки 
срокове е осъществена 
по-добра организация за 
лечението на пациентите 
в болниците. Благодаре-
ние на съвместната ра-
бота и сътрудничеството 
между Районната здрав-
ноосигурителна каса, Ре-
гионалната здравна ин-
спекция и ръководствата 
на болниците, в рамките 
на един работен ден са 
реализирани необходи-
мите процеси за реорга-
низация на болничните 
структури, така че да се 
облекчи приемът на па-
циенти с COVID-19. На-
правената реорганиза-
ция е в полза на всички 
пациенти на болнично 
лечение.

Пациентите, постъп-
ващи за болнично лече-

ние с диагнозите чрез 
въведените от Световна-
та здравна организация 
нови кодове за отчитане 
на COVID-19 - COVID-19, 
идентифициран вирус и 
COVID-19, неидентифи-
циран вирус, се лекуват 
и подават към здравно-
осигурителната институ-
ция по клинични пътеки: 
„Диагностика и лечение 
на контагиозни вирусни 
и бактериални заболява-
ния – остро протичащи, 
с усложнения“; „Диагно-
стика и лечение на брон-
хопневмония в детска 
възраст“; „Диагностика 
и лечение на бронхоп-
невмония и бронхиолит 
при лица над 18-годишна 
възраст“.  

Директорът на Ра-
йонната здравноосигу-
рителна каса е пред-
приел всички възможни 
мерки за осигуряването 
на неппрекъснатост на 
работния процес в ин-
ституцията, така че да се 
гарантира навременното 
осигуряване на всичко, 
което е необходимо и за 
работата на лечебните 
заведения на територия-
та на областта – органи-
зационно и финансово. 

десислава иванова
експерт - връзки с 

обществеността 
и пресцентър

Увеличение на броя на 
новите случаи на заразе-
ни с коронавирус отчитат 
здравните власти в област 

Видин през последните 
дни. Ръст има и на но-
воприетите пациенти във 
видинската МБАЛ „Света 

Петка“. Това беше съоб-
щено на пресконферен-
ция на 3 ноември, в която 
участие взеха областният 

управител Момчил 
Станков, директо-
рът на Регионал-
ната здравна ин-
спекция (РЗИ) д-р 
Венцислав Вла-
дински и директо-
рът на видинската 
болница д-р Ивета 
Найденова. 

На фона на 
влошаващата се 
епидемична обста-

новка, на прове-
дено на 2 ноември 
н е п р и с ъ с т ве н о 
заседание на Об-
ластния кризисен 
щаб е взето реше-
ние за затягане на 
въведените про-
тивоепидемични 
мерки. „С оглед 
на нарастващите 
през изминали-
те няколко дни бройки на 
заразени с коронавирус 
във Видинско, Областният 
кризисен щаб реши да се 
въведе временно работно 

време на всички ресто-
ранти, кафенета, питейни 
заведения и заведения 
за обществено хранене 
на територията на област 
Видин до 23:30 ч. считано 
от полунощ на 4 ноември“, 
съобщи д-р Владински. 
Той допълни, че засега 
мярката ще е в сила до 
12 ноември, включително. 
Останалите въведени про-
тивоепидемични мерки не 

се променят. 
По данни на РЗИ, към 

10,00 ч. на 06.11.2020 г. 
потвърдените случаи на 
коронавирус в област Ви-
дин са 455, като 269 от 
тях вече са излекувани. 
27 лица, положителни за 
COVID-19, са починали. 
Активните случаи в облас-
тта към посочената дата 
са 159, като 26 души са 
хоспитализирани. 

В МБАЛ „Света Петка“ 
е създадена организация 
за поемане на пациенти с 
COVID, но има проблем с 
кадрите, заяви на прескон-
ференция на 3 ноември 
директорката на областна-
та болница д-р Ивета Най-
денова. Тя обясни, че две 
структури са подготвени и 
работят изцяло с пациен-
ти с коронавирус – старото 
инфекциозно отделение и 
т.нар. ОАИЛ-2. 

Предвид ситуацията в 
страната през октомври, 
когато се увеличи значи-
телно заболеваемостта в 
другите региони, в болни-
цата във Видин е направен 
график с повече персонал 
в структурите за лечение 
на пациенти с COVID – там 
работят осем медицински 
сестри (пет са на 100%, 
другите на 50% - изведени 
от различни отделения), 
също така шестима лека-
ри от различни отделения 
дават дежурства, каза д-р 
Найденова. „Има няколко 
медицински сестри, които 
изявиха желание да започ-
нат работа в COVID струк-
турите. Надявам се да ус-
пеем да съберем персонал, 
ако се наложи да приемем 
по-голям брой пациенти от 
тези, които са в момента“, 

сподели тя.
„Горчивият опит от про-

летта ни накара да напра-
вим организацията, която 
сега се препоръчва“, под-
черта д-р Найденова. Ор-
ганизиран е филтър във 
Спешно отделение – има 
служител, който обработва 
пациентите там и ако има 
пациент, съмнителен за 
COVID инфекция, той оти-
ва във фургон, оборудван с 
климатик, с легла, с всички 
условия за взимане на про-
би, където изчаква консул-
тация със специалист или 
готови резултати на изслед-
вания, пуснати в болницата. 
Оттам такъв пациент може 
да бъде директно транс-
портиран с линейка в ин-
фекциозно отделение или в 
т.нар. ОАИЛ-2, където има 
и мобилен рентгенов апа-
рат. Д-р Найденова изрази 
надежда, че през ноември 
във видинската болница 
ще заработи и лаборатория 
за изследване на проби на 
пациенти със съмнения за 
коронавирус.

Тя посочи обаче, че ос-
новният проблем е, че в 
последните дни приемът 
на пациенти с COVID-19 е 
станал много интензивен. 
Д-р Найденова коментира, 
че ако продължава с такъв 

темп хоспитализирането – 
тоест наличието на пациен-
ти с тежки симптоми, които 
се нуждаят от болнично ле-
чение, това ще затрудни в 
бъдеще дейността. За съ-
жаление, няколко дни след 
това й изказване ситуация-
та в МБАЛ „Света Петка“ не 
се беше променила, както 
стана ясно от данните, ко-
ито директорката на бол-
ницата представи на втора 
пресконференция, прове-
дена на 5 ноември – в рам-
ките на два дни пациенти-
те, лекувани в обособените 
COVID структури се бяха 
увеличили почти двойно. 

Д-р Найденова разка-
за, че се налага буквално 
в движение да подготвят 
нови стаи за болни с ко-

ронавирус в сектора, обо-
собен на мястото, където 
преди години се планираше 
да се създаде частна инва-
зивна кардиология. „Звено-
то, предвидено за частна 
инвазивна кардиология, за 
огромно наше съжаление 
в момента е превърнато в 
COVID отделение, което от 
няколко дни е запълнено 
тотално. В движение оп-
равяме помещения, които 
стават болнични стаи за 
пациенти с коронавирус… 
Имаме нужда от дори най-
елементарните неща. Вче-
ра се наложи да търсим 
дюшеци, възглавници, по-
стелъчни комплекти. По-
ставят се мивки, врати…“, 
сподели директорката на 
видинската болница. 

Въведоха допълнител-
ни противоепидемични 
мерки в общинската ад-
министрация. Решението 
е във връзка с повишения 
брой случаи на COVID-19, 
които се отчитат през по-
следните дни във Видин, 
съобщиха от Общината. 
От 4 ноември част от об-
щинските служители пре-
минаха в режим на дис-
танционна работа. Това се 
осъществява по график, 
изготвен от ръководители-
те на отделите и звената, 
така че всички структури 
да продължат да работят 

нормално. 
Ограничава се дос-

тъпът на външни лица в 
сградата на Община Ви-
дин. Гражданите обаче 
ще могат да посетят Цен-
търа за услуги и инфор-
мация и когато е нужно 
експертно съдействие ще 
се осъществява контакт 
със съответния служител, 
уточниха от общинската 
администрация. 

Извършва се стриктен 
контрол за спазването на 
създадения пропускателен 
режим в отдел „Местни да-
нъци и такси“ и информа-

ционния център. Следи се 
за спазване на дистанция, 
като не се допуска повече 
от 1 човек на 3 кв. м, на 
видни места са поставе-
ни дезинфектанти. Четири 

пъти дневно в сградата 
на общинската админи-
страция се извършва де-
зинфекция, подчертаха от 
Общината.
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са потребителите и пер-
соналът на Преходното 
жилище, което ще е на по-
следния етаж, на Центъра 
за настаняване от семеен 
тип за деца – 1 (ЦНСТ), 
който ще е на втория 
етаж, и на Центъра за об-
ществена подкрепа, кой-
то ще бъде разположен 
на най-долния етаж.

„Всичко, което се пра-
ви в община Ново село, 
е в името на хората. В 
името на това вие да се 

чувствате като пълноцен-
ни жители на общината 
и да се възползвате от 
всичко, което имат деца-
та, растящи в семейна 
среда“, сподели кметът на 
община Ново село Георги 
Стоенелов пред децата 
от трите социални услу-
ги, като апелира към тях 
да пазят това, което им е 
създадено като условия. 
„Момчета и момичета, 
бъдете умни, възполз-
вайте се от това, което ви 
дава Общината. Бъдете 
интелигентни, учете, ува-

жавайте хората, които са 
около вас. И най-
важното – пазе-
те здравето си“, 
призова кметът. 

„Правим една 
промяна в соци-
алната система 
в общината. Ко-
гато Центърът 
от семеен тип 
за деца беше 
открит, реално 
условията, в 
които децата се 
обгрижваха, не 
се промениха 
много, тъй като 
те останаха в 
същата сграда. 

Затова решихме да тър-
сим средства за ремонт 
на този общински блок, 
който беше свободен. 
Получихме помощ от Ми-
нистерство на финансите 
и извършихме ремонта, 
който е на стойност око-
ло 420 000 лв.“, обясни 
кметът на общината пред 
журналисти. 

Той сподели, че в нови-
те битови условия децата 
ще разполагат с много 
по-голям комфорт – даде 
за пример, че в старата 
сграда те споделяли една 
единствена баня, докато 
в блока, където занапред 
ще живеят, на всеки етаж 
има по три бани. Ще може 
по-лесно да се контроли-
ра и работата на соци-

алните услуги и поведе-
нието на потребителите. 
„Освен това децата ще се 
приучат на по-голяма са-
мостоятелност, тъй като 
по две-три деца ще живе-
ят в едно апартаментче и 
ще трябва да се грижат 
за неговата поддръжка“, 
каза кметът на община 
Ново село.

Георги Стоенелов до-
пълни, че този модел е 
изпробван на практика, 
тъй като в блок №2, кой-
то също е обновен, вече 
са настанени децата от 
ЦНСТ – 2 и ЦНСТ – 3. 

Александров. 
На 30 октомври в Ру-

жинци се е провело засе-
дание на щаба за изпълне-
ние на общинския план за 
защита при бедствия и за 
взаимодействие с Наци-
оналния щаб, ведомстве-
ните щабове и областния 
щаб. Александров е запоз-
нал членовете на щаба за 
предприетите дейности в 
сферата на безопасността 
на движение по пътищата 
от общинската и уличната 
мрежа и подготовката им 
за зимни условия. „Почис-
тихме храсти и надвисна-
ли дървета по пътищата 
от общинската пътна мре-
жа с цел подобряване на 
движението и недопуска-

не на ПТП, като особено 
внимание обърнахме на 
местата около пътни зна-
ци за подобряване на ви-
димостта им. Извършихме 
ремонт на част от пътя за 
Черно поле, който беше в 
много лошо състояние и 
при усложнена зимна об-
становка на определени 
участъци се събира вода, 
което впоследствие води 
до образуване на зале-
дяване и преминаването 
през него се затруднява“, 
обясни кметът на община 
Ружинци. 

Той съобщи, че пред-
стои провеждане на об-
ществена поръчка за из-
бор на фирма, която ще 
извършва зимното поддър-
жане и снегопочистване на 
четвъртокласната пътна 

мрежа в община Ружинци 
и сключване на договор. 
Предстои и сключване 
на договори с физически 
лица и земеделски произ-
водители, които ще отго-
варят за зимното поддър-
жане на уличната мрежа 
в населените места, като 
в село Роглец това ще се 
осъществява с общинска 
техника. 

„При наличие на пад-
нали клони по улиците и 
тротоарите своевременно 
ще се създаде организа-
ция от кметовете на насе-
лени места за тяхното по-
чистване, а ръководители 
на фирми, учреждения, 
обществени организации, 
търговски обекти и соб-
ственици на сгради, както 
и физически лица ще из-

вършват снегопочистване 
на тротоарите и прилежа-
щите площи към имотите 
им“, подчерта Александър 
Александров. Той допъл-
ни, че на заседанието на 
щаба е бил обсъден и 
въпросът за подобряване 
на координацията между 
институциите. „Във връзка 
с това ще се предоставят 
на представителите на 
Районна служба „Пожа-
ра безопасност  защита 
на населението“ – Бело-
градчик и на Районното 
управление на МВР – Бе-
лоградчик телефонните 
номера на лицата, които 
ще извършват почистване 
на общинската и уличната 
пътна мрежа на територи-
ята на община Ружинци“, 
обясни кметът. 

Децата от три социални услуги в Ново село се настаниха в обновен блок 

В община Ружинци се подготвят за зимата
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Вместо това част от 
общинските съветници 
споделиха на пресконфе-
ренция мотивите си да 
поискат извънредно за-
седание. Калин Каменов, 

в качеството си на пред-
седател на сформирана-
та временно комисия за 
изработване на правил-
ник за дейността на фонд 
„Здраве“, обясни, че след 
проведени три заседания 
комисията е разработи-
ла наредба, която била 
публикувана на интернет 
страницата на Община 
Видин за обществено об-
съждане. Оттогава досега 

вече месеци наред до-
кументът не се внася за 
обсъждане и гласуване от 
Общинския съвет. 

Общинският съветник 
Огнян Ценков на свой ред 
подчерта, че няма никак-
ва законова пречка да се 
приеме такава наредба – 

напротив, подобни норма-
тивни документи функци-
онират в редица общини. 
Ценков отбеляза още, че 
в програмата за управле-
ние на настоящия кмет в 
раздел „Здравеопазване“ 
е заложено изготвянето 
на програма за подкрепа 
на МБАЛ „Св. Петка“ – от-
пускане на стипендии за 
квалификация и преквали-
фикация на специалисти 

в различни направления и 
осигуряване на общински 
жилища за млади специа-
листи, привлечени от дру-
ги населени места, както и 
отпускане на финансови 
добавки към трудовите им 
възнаграждения.

димитър велков: 

във видин се подобря-
ва само „пациентският 
туризъм“

„Българска социалис-
тическа партия и в част-
ност ние като общински 
съветници повече от две 
години се борим да подо-
брим състоянието на ви-
динската болница, което, 
смея да кажа, не е никак 
добро. Това се доказва 
от последните питания 

към министъра на здра-
веопазването относно 
актуалното състояние на 
задълженията, които в 
момента са акумулирани 
във видинската болница“, 
заяви председателят на 
групата на БСП Димитър 
Велков. Той обясни, че в 
отговора се посочва, че 
в момента те възлизат 
на над 5 100 000 лв., ко-
ето Велков определи като 
притеснително, предвид 
че към 30.09.2018 година 
дълговете на лечебното 
заведение са били близо 3 
400 000 лв. (както е видно 
от тогавашен отговор на 
здравния министър).

„Което е тъжна картин-
ка, на фона на това че има 
неработещи отделения“, 
коментира Димитър Вел-

ков, като напомни, че от 
месеци временно е пре-
установен приемът в АГО 
и в отделението по нерв-
ни болести на видинска-
та болница. Общинският 
съветник допълни, че от 
отговора на здравния ми-
нистър става ясно още, 
че има сключен договор 
за лечение на пациенти с 
мозъчни инсулти в болни-

цата в Лом, с монтанска-
та МБАЛ пък е сключен 
договор за ЯМР, лечение 
на пациенти с урологични 
заболявания и медицин-
ско обслужване на паци-
ентки, нуждаещи се от 
акушеро-гинекологична 
помощ, включително раж-
дане. „Тоест, проблемът с 
видинската болница сме 
го решили със създаване-
то на пациентски туризъм 
– болните в момента пъту-
ват по 50, 100, 200 км, без 
значение колко е тежко 
състоянието им“, отбеляза 
председателят на групата 
съветници на БСП. 

Той изрази възмуще-
нието си от отсъствието 
на общинските съветни-
ци от мнозинството на 
извънредното заседание. 
„Недоумение в нас като 
политическа партия буди 
този политически инат 
от страна на управлява-
щите от ГЕРБ и СДС да 
решат този проблем. На-
стояваме най-накрая да 
се обърне внимание на 
видинската болница. 

Трагедия, драма и 
пълни падение на ця-
лата наша обществе-
ност – така колегата му 
общински съветник от 
групата на БСП Людмил 
Димитров определи про-
падането на извънред-
ното заседание на ОбС 
заради липса на кворум. 
„След като изминалите 
години закриха и „изря-
заха“ заводите, след като 
изгониха децата ни, сега 
опитват и малкото, кои-
то сме останали в този 
град, да бъдем унищоже-
ни“, заяви Димитров. Той 
обясни, че с иницииране-
то на извънредното засе-

дание са искали да бъде 
започнат дебат за даване 
на видинската болница 
на статут защитена, така 
че дейността й да се до-
финансира и лечебното 
заведение да не е запла-
шено от закриване. 

Цецко иванов: ос-
вен проблеми, в болни-
цата се случват и хуба-
ви неща

Общинският съветник 
Цецко Иванов сподели, 
че е подкрепил искането 
за извънредно заседание 
на ОбС – Видин, воден от 
желанието да се проведе 
откровен дебат за болни-
цата, на който да се тър-
си решение за пробле-
мите, около което да се 
обединят и местната, и 
държавната власт, както 
и за да се чуе за хубавите 
неща, които се случват в 
МБАЛ „Света Петка“.  

„Има и хубави неща. 
Видинската болница е с 
изключително повишени 
финансови показатели. 
Въпреки тези 5 млн. лева 
дългове, видинската бол-
ница, съгласно извад-
ката, която съм взел от 
Министерство на здра-
веопазването, достига до 
месечна реализация на 
приходи от НЗОК от 600 
000 лв. – цифра, която до-
сега не е достигана. Или 
прогнозният бюджет на 
видинската болница тази 
година ще бъде около 10 
млн. лв. За последното 
тримесечие, в сравнение 
с тримесечието на мина-
лата година фонд „Работ-
на заплата“ от 2 981 000 
лв. е в момента 3 624 000 
лв., поради подобрени 
финансови показатели“, 
посочи Цецко Иванов.

редно заседание на мест-
ния парламент, което част 
от общинските съветници 
поискаха да бъде свика-
но. В пресконференцията 
участваха председателят 
на групата съветници от 
ГЕРБ Валери Василев, 
както и заместник-кметът 
на община Видин Борис-

лава Борисова, която ин-
формира за действията, 
предприети от общинско-
то ръководство в помощ 
на МБАЛ „Света Петка“.

Генади Велков под-
черта, че е несъстоятел-
но да се твърди, че тези, 
които не са отишли на за-
седанието не се интере-
суват от случващото се с 
болницата. Според него, 

Отново за проблемите на видинската болница 

Не се проведе извънредно заседание на ОбС – Видин за проблемите на МБАЛ „Света Петка“

Общински съветници дадоха своеобразна пресконференция, на която 
представиха мотивите за искането на извънредно заседание

Димитър 
Велков

людмил 
димитров

Цецко 
Иванов

провеждането на такова 
заседание е било напъл-
но излишно, особено при 
сегашната влошаваща се 
епидемична обстановка. 
Председателят на ОбС 
напомни още, че прове-
дените в миналото извън-
редни заседания реално с 
нищо не са помогнали за 

решаване на проблемите 
на лечебното заведение, 
основният от които е лип-
сата на кадри.

Генади Велков комен-
тира, че явно за някои 
хора предизборната кам-
пания за парламентарни-
те избори догодина вече 
е започнала и изрази 

очакване, че с наближа-
ването на вота тепърва 
ще има още много хора, 
които ще бъдат силно 
„загрижени“ за болница-
та. „Ще попитам същите 
хора защо не бяха заг-
рижени, когато Агенция 
„Държавна финансова 
инспекция“ излезе със 

следното становище, 
цитирам: „В резултат 
на действията на д-р 
Виолета Дочкова, 
бивш изпълнителен 
директор, Медицин-
ски център „Карина“ 
ЕООД неосновател-
но е получил суми в 
общ размер на 761 
928,99 лв., които 
средства подлежат 
на възстановяване. 
С неоснователно 
платените суми в 
периода 12.09.2016 
– 28.05.2018 г. в общ 
размер 761 928,99 
лв. е причинена вре-
да на МБАЛ „Света 

Петка“ – град Видин“, от-
беляза председателят на 
ОбС – Видин. 

Той определи като 
неприемливо общински 
съветници да обрисуват 
трагична картина на със-
тояние на видинската 
болница, като че ли тя 
едва ли не утре ще спре 
да работи. Генади Велков 
коментира, че финансово-
то състояние на лечебно-
то заведение не е толкова 
тежко, както някои твър-
дят. Той цитира послед-
ния доклад, представен в 
Министерство на здраве-
опазването, в който към 
30.09.2020 г. МБАЛ „Света 
Петка“ отчита обща сума 
на текущите задължения 
е 2 997 000 лв., като съ-
щевременно болницата 
има вземания в размер на 
1 130 000 лв. 

Генади Велков отбеля-
за в тази връзка, 
че на несъстоя-
лото се извънред-

Генади Велков, председател 
на Общински съвет – Видин

Председателят на групата 
съветници от ГЕРБ Валери Ва-
силев

Заместник-кметът на общи-
на Видин Борислава Борисова
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болявания – едни от най-
тежките, най-честите и с 
много голям процент на 
инвалидизация са сър-
дечно-съдовите заболя-
вания. От 2016 година 
към видинската болница 
е създадено звено по ин-

вазивна кардиология, в 
което през годините са 
сменени екипи на някол-
ко лечебни заведения, но 
въпреки това благодаре-
ние на високия лекарски 
морал на колегите това 
звено и за един ден не 
е спирало дейността си“ 
заяви д-р Ивета Найде-
нова. 

Тя допълни, че е 
сключен договор, по си-
лата на който Универси-
тетска многопрофилна 

болница за активно ле-
чение „Света Екатерина“ 
подпомага инвазивната 
кардиологична помощ 
във Видин. „УМБАЛ „Све-
та Екатерина“ – със спе-
циалистите, които е обу-
чила и които са нейни 
кадри, започна работа с 
видинската болница. Д-р 

Шабани и д-р Кузманов 
са назначени на основен 
трудов договор в отделе-
нието по кардиология на 
МБАЛ „Света Петка“ като 
инвазивни кардиолози 
от месец август тази го-
дина. Освен тях в екипа 
работят и четири инва-
зивни сестри, като те са 
от екипа на кардиологич-
но отделение и са обу-
чени във времето да из-
пълняват тази дейност“, 
обясни директорката на 

областната болница. 
Допълни, че УМБАЛ 

„Света Екатерина“ е пое-
ла ангажимент и за обу-
чение на видински лека-
ри, които да провеждат 
там съответните курсове 
по предварително изгот-
вен план-график. „Вече 
подготвяме документите 
на д-р Красимир Дичов 
и д-р Николай Йорданов, 
които специализират в 
момента кардиология и 
в следващите месеци 
ще преминат обучение в 
„Света Екатерина“. Пред-
стои в планов порядък и 
обучение и на началника 
на Отделението по кар-
диология д-р Стоян Фи-
липов за повишаване на 
неговата квалификация и 
получаване на нови сер-
тификати в областта на 
кардиологията“, посочи 
д-р Найденова. Тя отбе-
ляза, че лекари от уни-
верситетската болница, 
включително хабилити-
рани лица осигуряват за 
населението на област 
Видин и кардиохирур-
гични консултации. „При 
необходимост с наш или 
с техен транспорт паци-
ентите ще се извозват до 
София, ако дейността не 
може да бъде осъщест-
вена на местно ниво“, 
обясни директорката на 
видинската болница. 

Екипът на отделение-
то по кардиология работи 
на високо ниво, коменти-
ра д-р Жерар Шабани. 
Той представи новата 
дейност, която се очаква 
да стартира от следва-
щата година в кардиоло-

гичното отделение. „Кар-
диологията е необятна 
специалност и обхваща 
различни заболявания, 
едно от които е исхемич-
ната болест на сърцето. 
Но също така и доста па-
циенти страдат от ритъм-
но-проводни нарушения 
на сърцето, което налага 
имплантация на постоя-
нен кардиостимулатор, 
т.нар. пейсмейкър. Това, 
което аз и д-р Кузманов 
ще извършваме в отде-
лението по кардиология, 
е да поставяме постоян-
ни кардиостимулатори“, 
обясни кардиологът. Той 
коментира, че стартира-
нето на такава дейност 
във видинската болница 
ще е от голямо значение 
за пациентите, тъй като 
вече няма да се налага 
да пътуват до болници 
в други области, което е 
свързано и с определен 
риск. „Целта е да пре-
доставим на пациентите 
в област Видин високо-
квалифицирана карди-
ологична помощ“, заяви 
д-р Шабани. 

„Имаме уверение от 
страна на здравнооси-
гурителната каса, че от 
януари следващата го-
дина ще ни разрешат 
работа по тази дейност“, 
уточни д-р Найденова. 
Допълни, че във видин-
ската болница вече е 
подготвен и кабинет, къ-
дето ще се извършва не-
обходимото наблюдение 
на пациенти, на които са 
им поставени пейсмей-
къри или им предстои 
да бъдат подложени на 

но заседание на 
ОбС некоректно 
е посочено, че 
задълженията на 

болницата надхвърлят 
5 млн. лв. И обясни, че 
в доклада на лечебното 
заведение до Министер-
ство на здравеопазване-
то такава сума наистина 
фигурира, но тя включва 
задължения с условен 
характер, които МБАЛ 
„Света Петка“ следва да 
планира и заплати за 
бъдещи периоди – те са 
свързани с изплащане 
на обезщетения при пен-
сиониране, провизии за 
неползване отпуска на 
персонала за минали го-
дини и т.н. 

Общинският съветник 
Валери Василев отбеля-
за, че общинските съвет-
ници са направили всич-
ко, което е зависело от 
тях. Той припомни, че в 
началото на годината об-

щинските съветници от 
групата на ГЕРБ, както и 
народният представител 
Владимир Тошев напра-
виха лични дарения за 
болницата. „Това напра-
виха и други общински 
съветници, включително 
такива, които не дойдоха 
на тази сесия – това по-
казва интерес към бол-
ницата“, заяви Валери 
Василев.  

Кметът на Видин д-р 
Цветан Ценков поддър-
жа постоянна комуника-
ция с ръководството на 
болницата и се работи в 
тясно сътрудничество за 
решаване на проблемите 
на лечебното заведение, 
заяви на свой ред за-
местник-кметът Борисла-
ва Борисова. Тя съобщи, 
че от МБАЛ „Света Пет-
ка“ до момента са поис-
кали от Общината да бъ-
дат осигурени общински 
жилища за лекари, които 

имат желание да дойдат 
и да работят във Видин. 
„Вече сме предоставили 
два апартамента на ле-
кари. Вчера (3 ноември, 
бел. НИЕ) – още един, за 
лекар-гинеколог, който 
ще работи във видин-
ската болница и така ще 
стане възможно отново 
да започне да функци-
онира Акушеро-гинеко-
логичното отделение. 
Подготвили сме и други 
апартаменти, защото оч-
акваме още двама лека-
ри да дойдат във Видин“, 
каза заместник-кметът. 

„Видинската болница 
ще продължи да работи. 
Община Видин и зана-
пред ще бъде насреща и 
от каквото МБАЛ „Света 
Петка“ има нужда, стига 
да е законосъобразно, 
ние ще го направим. В 
името на болницата, в 
името на здравето на ви-
динските граждани“, по-

НАП – Видин призовава клиентите 
си да ползват възможностите за 

дистанционна комуникация

се говори предизборно сочи Борисова.
Общината и ОбС по-

магат на МБАЛ „Света 
Петка“ в рамките на въз-
можното, подчерта и Ге-
нади Велков. Той беше 
категоричен обаче, че в 
момента няма как да се 
предостави финансова 
помощ на видинската 
болница в размер на 250 
000 лв., за което насто-
яват някои общински 
съветници. Една от при-
чините е, че се налага 
сегашното общинско ръ-
ководство да плаща за-
дължения от предходния 
мандат.

На пресконференци-
ята бе съобщено, че се 
планира в бюджета на 
Община Видин за 2021 
година, в който ще има 
повече средства за ка-
питалови разходи, да се 
отдели определена сума 
за извършване на необ-
ходими ремонти в МБАЛ 
„Света Петка“.

Предвид усложнената 
и динамична обстановка 
в страната, породена 
от COVID-19, офиса на 
Националната агенция 
за приходите в град Ви-
дин призовава своите 
клиенти да ползват въз-
можностите за дистан-
ционна комуникация и 
да посещават офиса на 
институцията само, кога-
то е крайно необходимо 
и неотложно. 

Електронните услу-
ги на НАП са достъпни 
на адрес https://inetdec.
nra.bg/ чрез персонален 
идентификационен код 
или електронен подпис. 
По електронен път биз-
неса, самоосигуряващи-
те се лица и гражданите 
може да подават всички 
видове данъчни и оси-
гурителни декларации, 
може да получат всички 
видове удостоверения, 
необходими им пред дру-
ги институции, може да 
се проверява и уточнява 
здравен статус, както и 
да се плащат текущи и 
просрочени задължения. 

Персоналният иден-
тификационен код се по-
лучава от всеки офис на 
НАП, напълно безплатно 
и в рамките на броени 
минути. За допълнител-
но улеснение е предос-
тавена възможност за 
заявяване на ПИК код 
с обаждане в Инфор-

мационния център на 
НАП на 0700 18 700, на 
имейл: infocenter@nra.
bg, по пощата и чрез 
Системата за сигурно 
електронно връчване 
(https://edelivery.egov.
bg/), която се поддържа 
от Държавна агенция 
„Електронно управле-
ние“. Тези допълнителни 
възможности спестяват 
време, необходимост от 
попълване на документи 
и ограничава присъстви-
ето в офисите само до 
получаването на кода. 

Достъпът до сградата 
на офис на НАП - Видин 
е строго контролиран, не 
се допускат клиенти без 
предпазни средства и 
струпване на хора пред 
гишетата за обслужване, 
периодично се извършва 
дезинфекция на сало-
на за обслужване и се 
спазват всички противо-
епидемични мерки, ука-
зани от Министерство на 
здравеопазването и Об-
ластния кризисен щаб. 

Допълнителна ин-
формация за ползването 
на електронните услуги 
на НАП може да се по-
лучи в сайта на приход-
ната агенция - www.nap.
bg,  на телефона на кол 
центъра - 0700 18 700, 
където обажданията се 
таксуват по тарифата на 
съответния оператор.

Поставяне на пейсмейкъри се предвижда 
да стартира догодина в МБАЛ „Света Петка“

тази процедура. Важно 
е населението на област 
Видин, а и общопрак-
тикуващите лекари да 

знаят, че във видинската 
болница работят високо-
квалифицирани и опитни 
инвазивни кардиолози, 
посочи д-р Найденова. И 

изрази надежда, че в бъ-
деще дейността на кар-
диологичното отделение 
в МБАЛ „Света Петка“ ще 

се развие още повече и 
за лечение във видинска-
та болница ще постъпват 
и пациенти от съседни 
области.Д-р Найденова, директор на МБАЛ „Света Пет-

ка“

Д-р Жерар Шабани, инвазивен кардиолог 
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На протест с искане за увеличение на заплатите 
излязоха служители на МВР във Видин АС – Видин отложи делата за 

обезщетения на близки на 
загинали при взрива в завод „Миджур” 

Извършителите на кражбата от 
храм „Св. Димитър“ във Видин 

са с наложени наказания по 
споразумение с прокуратурата

Почистени са гробищните паркове във Видин

Община Видин извозва падналите листа

Административен съд 
- Видин е разгледал на 3 
ноември две искови мол-
би срещу Администра-
цията на Министерския 
съвет на Република Бъл-
гария, Министерство на 
околната среда и водите 
и Регионална инспекция 
по околната среда и во-
дите – Монтана. Ищците 
претендират обезщете-
ния, в размер на по 150 
000 лева за всеки един 
от тях, за претърпени 
неимуществени вреди, 
вследствие на смърт на 
техни близки, причинена 

вследствие незаконосъо-
бразни актове, действия 
и бездействия на посо-
чените органи в завода 
за обезвреждане на бо-
еприпаси и производство 
на взривни вещества 
„Миджур” в с. Горни Лом, 
обл. Видин, съобщиха от 
Съда.

В съдебните заседа-
ния са били разпитани 
свидетели. Делата са от-
ложени за 15 декември 
2020 г, за изготвяне на 
взриво-техническа и съ-
дебно-психиатрична екс-
пертиза. 

Извършителите на 
кражбата от православ-
ния храм „Св. Димитър 
Солунски“ във Видин са 
с наложени наказания 
по споразумение с про-
куратурата, съобщават 
от пресцентъра на Апе-
лативна прокуратура.

Съдът е одобрил 
споразумение, сключено 
между Районна прокура-
тура - Видин и защита-
та на подсъдимите Б.Р. 
и Б.Б., привлечени към 
наказателна отговорност 
за извършена от тях 
кражба. В периода от 18 
ч. на 24.04.2020 г. до 8 ч. 
сутринта на следващия 
ден, Р. и Б., действайки в 
съучастие, срязали халка 
на катинар на входната 
врата на православната 
църква „Св. Димитър Со-
лунски“ във Видин. След 
като влезли вътре, чрез 
използване на ножица 
за рязане на метал, те 
взломили четири катина-
ра на дървени кутии за 

дарения. Отнели от там 
дарени на църквата пари 
в размер от 3 060,84 
лева. На тръгване взели 
и метален напрестолен 
кръст с разпятие. В хода 
на разследването на 
случая извършителите 
на кражбата са били ус-
тановени. Подсъдимите 
Б.Р. и Б.Б. са се призна-
ли за виновни за кражба 
на чужди вещи от църк-
вата. С определение на 
съда на двамата са били 
наложени наказания 
„лишаване от свобода“ 
в размер на една година 
за Б.Р., при първонача-
лен „общ“ режим на из-
търпяване, и една годи-
на и шест месеца за Б.Б. 
при „строг“ режим. Пред-
метът на престъплени-
ето – паричната сума и 
кръстът, са върнати на 
материално отговорно 
лице на църквата. Опре-
делението на съда има 
последиците на влязла в 
сила присъда.

Община Видин още в 
края на миналия месец за-
почна  извозването на пад-
налите листа в града. Ор-
ганизацията е максимално 
оптимизирана. Дейността 
се извършва със смето-
събиращ камион, снабден 
с гребло, което компре-
сира шумата и позволява 

транспортиране наведнъж 
на 7-8 пъти по-голямо ко-
личество. По този начин 
се правят по-малък брой 
курсове до Регионалното 
депо за твърди битови от-
падъци и се спестява вре-
ме, както и се изразходва 
по-малко гориво, което на-
малява разходите, посочи-

ха от Общината. Събрана-
та шума отива в клетката 
за компостация в депото, 
където се преработва.

Това е пример за въ-
ведената от общинското 
ръководство нова орга-
низация на работа при 
поддържането на зеле-
ните площи във Видин и 

транспортирането на рас-
тителните отпадъци, при 
спазване на принципа на 
строга финансова дисци-
плина, подчертаха от Об-
щината.

Събирането и извозва-
нето на паднала шума ще 
се извършва редовно.

Преди една от трите 
най-големи задушници 
през годината, Община 
Видин започна почистване 
на гробищните паркове в 
града. Старият гробищен 

парк е окосен. Служители 
на Общинско предприятие 
„Обреден дом“ работиха 
и в новите гробища. При-
ведени са в още по-добър 
вид алеите и обслужващи-

те пътеки.
И тази година на Архан-

гелова задушница Община 
Видин организира безпла-
тен транспорт. В съботния 
ден на входовете на двата 

парка имаше пропускате-
лен режим, като служи-
тели от звено „Охрана“ 
следяха за спазването на 
дистанция и носенето на 
защитни маски. 

На мълчалив протест 
с искането за увеличе-
ние на заплатите изля-
зоха служители на МВР 
във Видин на 3 ноем-
ври. Емилиян Недялков, 
областен председател 
на Синдикалната феде-
рация на служителите 
в системата, обяви по 
време на протеста пред 
сградата на ОДМВР - Ви-
дин, че „представители 

на полицията протести-
рат, задавайки въпроса: 
„МВР на първа линия ли 
е?”.

В протеста участваха 
представители на поли-
цията, пожарната и на 
гранична полиция. 

За работата си досега 
на първа линия в борба-
та срещу коронавируса 
полицаите са получили 
еднократно по 650 лева, 

твърдят от най-големия 
полицейски синдикат.

Пред протестиращите 
Емилиян Недялков по-
сочи, че Синдикатът не 
е фиксирал определен 
процент на исканото уве-
личение на заплатите, 
но подчерта, че хората 
са огорчени от разликата 
между 10% за тях и 30%, 
което се дава за други 
структури.

„Ще продължим с про-
тестите до постигането 

на удовлетворяващ ре-
зултат“, каза Деян Дочев, 
председател на синди-
кално дружество "103", 
обхващащо поделението 
на Гранична полиция за 
Видин.

От Синдикалната фе-
дерация настояват за 
увеличение на заплаща-
нето на полицаите, раз-
лично от предвидените 
10% от 1 януари следва-
щата година. 
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Основни акценти в 
критериите за оценя-
ване са: инвестицион-
ни характеристики на 
сградата и принос към 
обществото и градската 
среда; архитектура, ди-
зайн, функционалност; 
строителство, енергий-
на ефективност и тех-
нологични показатели.

Националният кон-
курс „Сграда на годи-
ната“ се организира от 
ГРАДЪТ Медиа Груп 
и е под патронажа на 
Министерството на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството. Той 
е учреден през 2002 го-
дина и е най-престиж-
ното събитиe в сфера-
та на инвестиционните 
проекти, строителство-
то и архитектурата в 

България. Неговата цел 
е да отличава най-до-
брите постижения при 
реализация на съвре-
менни сградни проекти 
и такива, свързани с 
развитието на градо-
вете през съответната 
година в България. Це-
ремонията по награж-
даването на отличени-
те сгради се провежда 
по традиция през месец 
декември.

Участниците в ре-
ализацията на всяка 
отличена сграда - ин-
веститор, архитект и 
строител, получават 
статуетка и грамо-
та, както и правото да 
използват логото на 
"Сграда на годината" 
при популяризиране на 
наградата.

Всяка сграда – кан-
дидатура в конкурса, 

Отличиха победителите в литературния конкурс "Народните будители - страдание, вдъхновение и надежда"
Конкурсът беше организиран от читалище "Цвят" по повод 1 ноември

Първата сграда, строена за целите на театър в България 
участва в конкурса "Сграда на годината 2020"

Във връзка с отбеляз-
ване на 150 години от ос-

новаването си и по повод 
1 ноември, Народно чи-

талище „Цвят 1870“ - Ви-
дин проведе литературен 
конкурс за есе на тема 
„Народните будители - 
страдание, вдъхновение 
и надежда“. Грамотите и 
наградите на отличените 
в конкурса бяха връчени 
на церемония миналата 
седмица. 

В първа възрастова 
група от 5 до 8 клас бяха 
наградени Елена Русева 
(8 клас в СУ "Цар Симеон 
Велики"), Йоана-Габриел 
Йончева (6 клас в ППМГ 

"Екзарх Антим I"), Влади-
мир Стоянов (5 клас в ОУ 
"Иван Вазов"). Във втора 
възрастова група от 9 до 
12 клас бяха наградени 
Ивета Иванова (11 клас 
в СУ "Цар Симеон Вели-
ки"), Симона Каменова 
(10 клас в ППМГ "Ек-
зарх Антим I") и Божидар 
Петров (9 клас в ППМГ 
"Екзарх Антим I"). Две 
поощрителни награди ще 
бъдат изпратени по по-
щата на Антон Тодоров 
на 19 години от град Лом 

и на Карамфила Симе-
онова от 10 клас на СУ 
"Васил Левски – гр. Кула.

Наградите на отличе-
ните връчиха Видинският 
митрополит Даниил, Ве-
селка Асенова - началник 
на РУО - Видин, Светлана 
Кръстева - началник на 
"Държавен архив" – Ви-
дин, Десислава Божида-
рова - директор на РИМ 
- Видин, Галина Стояно-
ва - главен библиотекар в 
РБ "Михалаки Георгиев" 
и Гергана Панова - гла-

вен редактор на “Радио 
ВИДИН”.  

Победителите бяха 
определени от жури в 
състав: Галя Павлова- 
старши експерт по бъл-
гарски език и литерату-
ра в РУО - Видин, Юлия 
Петкова - дългогодишен 
преподавател по българ-
ски език и литература, и 
Ваня Минева - журналист 
и преподавател по бъл-
гарски език и литерату-
ра.

Централна пешеходна зона 

Общински драматичен театър „Вида“

СУ „Цар Симеон Велики“ППМГ „Екзарх Антим I“

участва в онлайн гласу-
ването (на сайта: www.
buildingoftheyear.bg) за 
наградата „Сграда на 
публиката 2020“, което 

ще протече от 1 до 14 
декември 2020 г. с ед-
нократен вот за всяко 
гласуване. 
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областна управа - видин

акЦия „зима“

бр. 46 понеделник -  неделя  9 - 15 ноември 2020 г.

През целия месец в област Видин ще има засилени проверки и тематични специализирани операции

Институциите в област Видин са готови за работа през предстоящия зимен сезон
Институциите в област 

Видин са готови за работа 
през предстоящия зимен 
сезон. Това стана ясно на 
провелото се на 2 ноем-
ври редовно заседание на 
Щаба за изпълнение на 
областния план за защита 
при бедствия и взаимо-
действие с националния 
и с общинските щабове. 
Заседанието бе водено от 
заместник областния уп-
равител Анжело Методи-
ев. Основна тема в днев-
ния ред бе обсъждане на 
готовността за работа на 
фирмите, организации-
те и учрежденията през 
предстоящия зимен сезон. 
Представители на терито-
риални звена на централ-
ната изпълнителна власт 
и общините докладваха за 
предприетите до момен-
та и предстоящите дей-
ности във връзка с подси-
гуряване на зимен сезон 
2020/2021.

От Областно пътно 
управление - Видин ин-
формираха, че един от 
основните приоритети на 
институцията е осигуря-
ване на нормална и без-
опасна проходимост при 
зимни условия на репу-
бликанските пътища, раз-
вити на територията на 
областта. Докладвано бе, 
че са извършени основни 
дейности за подготовка за 
зимния сезон, включващи 
земни работи, ремонт на 
пътни настилки, полагане 
на хоризонтална марки-
ровка, изсичане на храсти 
и млада гора. Стана ясно, 
че е изготвен и съгласуван 
Плана за зимно поддър-
жане на републиканската 
пътна мрежа в областта. 
Предстои  сформиране 
на Оперативен щаб, кой-

то през зимния период е 
постоянно действащ. От-
носно техническата обез-
печеност на фирмата за 
изпълнение на договоре-
ните задължения по снего-
почистване на пътищата в 
зимното поддържане през 
сезон 2020/2021 г. на те-
риторията на областта, на-
личните количества инерт-
ни и химически материали 
към 26.10.2020 г. са след-
ните: от необходимите 13 
000 тона пясък в момента 
са налични 4 400 тона; от 
необходимите 3 000 тона 
сол в момента са налични 
1 375 тона; от необходими-
те 30 сухо вещество кал-
циев двухлорид в момента 
са налични 16 тона. 

Представителят на 
Електроенергийния систе-
мен оператор – Мрежови 
експлоатационен подра-
йон – Видин, информира 
присъстващите, че са из-
вършени всички дейности 
по профилактика и под-
държане на преносната 
мрежа и съоръженията в 
обектите на „ЕСО” ЕАД 
при МЕПР – Видин на ця-
лата територия, обслуж-
вана от района. В сектор 
„Автотранспорт“ всички 
автомобили и специали-
зирана техника, които се 
ползват са технически из-
правни. На целия персонал 
е осигурено необходимото 
зимно работно облекло, за 
да може да изпълнява за-
дълженията си. 

По информация на „ЧЕЗ 
Разпределение България“ 
АД, дружеството изпъл-
нява в определения обем 
и срок одобрената план-
програма по поддържане 
на електросъоръженията, 
собственост на дружество-
то, което е  предпоставка 

за осигуряване на нор-
мално електроснабдява-
не на потребителите през 
есенно-зимния сезон. Оси-
гуряването на нормална 
работа на електроразпре-
делителните съоръжения 
при зимни условия се оси-
гурява чрез поддържане 
на денонощни дежурства, 
поддържане на необходи-
мия резерв от материали, 
съставяне и стриктно из-
пълнение на графици за 
провеждане на мероприя-
тия по подготовка на съо-
ръженията за работа при 
зимни условия, поддържа-
не на горещи телефонни 
линии за сигнали за въз-
никнали аварии и редица 
други мероприятия. 

Готовност за работа 
при зимни условия посоч-
ват и от ВиК – Видин. Из-
вършва се обход на всички 
външни и вътрешни во-
допроводни мрежи, реги-
стрираните и новооткрити 
аварии и течове се отстра-
няват своевременно. Ра-
боти се по осигуряване на 
всички съоръжения против 
замръзване. Извършен е 
оглед и съответно укреп-
ване или изместване на 
водопроводите премина-
ващи през реки и дерета. 
Осигурено е отопление на 
хлораторните помещения 
и ел. таблата с монтира-
ни електронни защити. 
Провежда се есенна де-
зинфекция по график на 
територията, обслужвана 

от дружеството като ВиК 
оператор. Затворени са 
вентилационните отвори 
на трафопостовете. Пре-
гледани са и са подменени 
контактните пластини къ-
дето е необходимо, подме-
нено е маслото с изтекъл 
срок на годност на всички 
автомати. Ремонтът на 
авариралите помпени аг-
регати е договорен с фир-
мите-изпълнители до края 
на месец ноември, като 
същите ще бъдат своевре-
менно монтирани в съот-
ветните помпени станции. 
Ремонтът на авариралите 
помпени агрегати е дого-
ворен с фирмите изпълни-
тели да завърши до края 
на ноември. Същите ще 
бъдат веднага монтирани 
в съответните помпени 
станции. Помпените стан-
ции са дооборудвани с 
необходимите предпазни 
пособия и средства, ле-
карства и материали, из-
искващи се за оказване на 
първа помощ. Продължава 
възстановяването на улич-
ните настилки при отстра-
няването на аварии. Тази 
дейност ще продължи в 
зависимост от метеороло-
гичните условия.  

От доклада на начал-
ника на Регионалното уп-
равление на образование-
то - Видин става ясно, че 
всички училища  и детски 
градини в област Видин са 
готови за работа при зим-
ни условия. 

Директорът на Реги-
онална здравна инспек-
ция – Видин докладва, че 
са изготвени и изпратени 
Указания за подготовката 
на лечебните и здравните 
заведения на територията 
на област Видин за работа 
при усложнена зимна об-
становка. Актуализиран е 
Плана за действие и пре-
дприемане на превантив-
ни мерки от РЗИ – Видин и 
лечебните и здравните за-
ведения в областта за ра-
бота през зимния период 
2020/2021 г. при усложне-
на зимна обстановка. Из-
пратено е писмо до „ЧЕЗ 
Разпределение България“ 
АД с цел при прекъсване 
на електрозахранването 
да бъдат осигурени прио-
ритетно МБАЛ „Св. Петка” 
АД – Видин, Диализен цен-
тър „Омега“ ЕООД, МБАЛ 
„Проф. д-р Георги Златар-
ски” ЕООД – Белоградчик. 
Извършени са проверки 
на МБАЛ „Св. Петка” АД 
– Видин, ЦСМП – Видин, 
Диализен център „Омега“ 
ЕООД и МБАЛ „Проф. д-р 
Георги Златарски”ЕООД – 
Белоградчик, по изпълне-
нието на указанията за ра-
бота при усложнена зимна 
обстановка. За извърше-
ните проверки са изготве-
ни констативни протоколи. 

Специализираните ме-
дицински екипи на Центъ-
ра за спешна медицинска 
помощ във Видин са под-
готвени за работа при ус-
ложнена зимна обстанов-
ка. Медицинската техника 
и апаратура се поддържа 
в добро състояние. Линей-
ките и реанимобилите са 
подготвени за работа при 
зимни условия. 

Регионална дирекция 
„Пожарна безопасност и 

защита на населението” 
към настоящия момент 
извършва подготовка на 
пожарната и спасителна-
та техника за работа при 
есенно-зимни условия. 
Трите пожарни служби в 
областта разполагат с по 
два автомобила с висока 
проходимост, а в РСПБЗН 
– Видин се осигурява де-
журство и с една верижна 
машина МТЛБ. Дирекция-
та допълнително разпола-
га с 2 броя МПС тип UTB 
и 1 брой ATV, както и с два 
микробуса с повишена 
проходимост за извозване 
на хора и доставка на ле-
карства и стоки от първа 
необходимост. 

По време на заседани-
ето стана ясно още, че на 
територията на общините 
в област Видин са пред-
приети мерки и е създа-
дена организация по пла-
нирането на защитата при 
бедствия при усложнена 
зимна обстановка.

Повечето общини в 
областта имат сключени 
действащи договори за из-
вършване на зимното под-
държане на пътищата от 
общинската пътна мрежа. 
Изключение правят общи-
ните, които използват на-
лична собствена техника.  

В края на заседание 
заместник областният уп-
равител Анжело Методиев 
благодари на присъстващи 
за активността и обобщи, 
че и тази зима навремен-
ната комуникация и добро-
то взаимодействие между 
всички страни, ангажирани 
със зимното поддържане в 
областта, трябва да про-
дължи, в името на спокой-
ствието и сигурността на 
всички жители.

Началото на зимния 
сезон е повод за провеж-
дането на традиционната 
акция на „Пътна полиция“, 
а целта – ограничаване на 
пътнотранспортния трав-
матизъм.

Акция „Зима“ се про-
вежда от 1 до 30 ноември. 
През целия месец в област 
Видин ще има засилени 
проверки и тематични спе-
циализирани операции. 
Активният контрол по пъ-
тищата в региона ще про-
дължи през целия есенно-
зимен сезон.

През миналия есенно-
зимен период - от 1 ноем-
ври 2019 г. до 31 март 2020 
г. във видинска област са 
били регистрирани 141 ка-
тастрофи с две жертви и 
33 ранени лица.

През месец ноември 
т.г. , в рамките на акция 
„Зима“, ще бъдат реализи-

рани три кампании:
От 1 до 10 ноември - 

Кампания „С безопасно 
пътно превозно средство 
през зимата”, насочена 
към водачите на пътни 
превозни средства – вело-
сипеди и превозни сред-
ства с животинска тяга.

От 11 до 20 ноември 
- Кампания „Пешеходци, 
пътници и водачи за толе-
рантност на пътя”, насо-
чена към пешеходците и 
поведението на водачите 
спрямо пешеходците.

От 21 до 30 ноември 
- Кампания ”Безопасно 
шофиране през зимата”, 
насочена към водачи-
те на моторни превозни 
средства, техническата 
изправност на ППС и по-
ведението на водачите 
спрямо пешеходците.

Ежегодно, третата не-
деля на месец ноември се 

отбелязва като Световен 
ден за възпоменание на 
жертвите от пътнотранс-
портни произшествия. 
Решението за това е на 
Генералната асамблея на 
ООН. Календарният ден 
за възпоменание тази го-
дина е 15 ноември.

Общата статистика за 
област Видин – за времето 
от 1 януари до 30 октом-
ври т.г., отчита общо 280 

пътнотранспортни произ-
шествия с 14 жертви и 104 
ранени лица. За същия пе-
риод на 2019 г. са настъ-
пили 351 катастрофи с 4 
жертви и 75 ранени.

В хода на извърше-
ните проверки през 10-те 
месеца на настоящата 
календарна година за кон-
статираните нарушения 
по пътищата в областта 
са съставени 2743 акта  и 

20645 фиша (от тях 12937 
електронни).

Подробности за хода 
на акция „Зима“, обста-
новката по безопасност на 
движение и пътнотранс-
портния травматизъм в об-
ласт Видин, представиха 
пред журналисти комисар 
Петър Петров – началник 
на отдел „Охранителна 
полиция“ в областната ди-
рекция и главен инспектор 

Владимир Герасимов – на-
чалник на видинския сек-
тор „Пътна полиция“.

Николай Николов – 
управител на СБА-клон 
Видин съобщи, че от 2 до 
13 ноември шофьорите от 
региона могат да проверят 
безплатно техническото 
състояние на своя автомо-
бил в пунктовете на СБА 
във Видин и Белоградчик.
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поЩа ние

Моят дом – част от мен

Мили хора,
Аз съм Начко! Тези, ко-

ито са под 40 години не ме 
познават, по-възрастните 
почти са ме забравили. 
Бях харизматичният фан-
фарон на една партия, ко-
ято за 99 години 12 пъти 
си променяше името, и 
от нейния вестник разве-
селявах читателите му. 
Но окомуш демократи ме 
изкараха имбецил. Нямал 
съм политическа култура 
и ми липсвала гражданска 
грамотност. Набедиха ме, 
че съм бил с бавно подви-
жен ум и мисловно заек-
ващ. И след поредица от 
душещипални напомня-
ния да се лекувам, ме из-
пратиха в една социална 
лудница. Там ми постави-
ха диагноза „политическо 
ошашавяване“ и разни 
доктори по социология и 
политология ме „друсаха“ 
с ендорфини и енкефали-
ни*. А смехотерапевти по-
стоянно ми внушаваха да 
не се гнуся от умствената 
мърша на нашето тежко 
болно общество. Един по-
литически атлет ме тре-
нираше да се възхищавам 
от дебелокорите лъжи на 
медиите та да стана не-
внимателен търсител на 
истината. Накрая га че 
повярваха, че съм минал 

успешно през отрезви-
телния процес на помъ-
дряването и вече умея да 
се самоцензурирам и ме 
изписаха. Ето ме, аз пак 
съм тук, сред вас, но не 
съм същия Начко! Имам 
вече свои убеждения и 
вътрешни подубеждения. 
И не се чувствам само-
тен нито изоставен. Но 
един от противниците на 
лустрацията подиграва-
телно ме пита: „Я кажи 
ни, Начко, има ли разлика 
между теб и луд?“. Пък аз 
цитирам как е отговорил 
на същия въпрос великия 
Салвадор Дали: „Един-
ствената разлика между 
мен и някой луд е тази, 
че аз не съм луд“. Позна-
вам повечето от тях: те са 
чичковци-паричковци или 
отракани дърти ченгета. 
Те откраднаха красотата 
на Демокрацията. Аз ни-
кога няма да се върна при 
тях.

Задават се парламен-
тарни избори и аз дойдох 
при вас, гласоподаватели 
да ви кажа важни неща. А 
вие...вие разсъждавайте! 
Каква я мислехме в на-
чало на Прехода, а какво 
става днес? Около вас 
гъмжи от хамелеонства-
щи демократи и либерал-
стващи мафиоти и комай 

Да, точно с това е из-
вестен стародавния стре-
меж на българина – да 
съгради своя дом, та ако 
би ще да работи за него 
цял живот. Било и си оста-
ва това и до ден днешен. 
Някои казват дори, че той, 
домът, носи лицето на своя 
стопанин. Може мрачен да 
е, може усмихнат да е. И 
улицата я прави красива 
сиянието на построените 
на нея домове. 

За една такава във 
Видин, малка, забутана 
между блоковите прос-
транства, почти неизвест-
на уличка искам не само 
да разкажа, но да изградя 
във въображението ти чи-
тателю, виртуален свят, 
пълен само и единствено с 
красота. Понякога толкова 
много ни липсва нещо, че 
душата ни болезнено пре-
живява това отсъствие без 
да знаем, че простичкото 
й име е красота. Е, на нея 
е посветила без остатък 
своя душевен мир една 
жена, чийто дом е нейна 
обич, грижа, мечтание, ме-
лодия, цвете, изгрев, отдих 
и майчина тревога. 

Това беше първото ми 
усещане, когато прекрачих 
прага на дома на д-р Анна 
Атанасова на ул. „Средна 
гора“ №32. Тук съм стояла 
пред оградата с минути, 
гледайки тази нежност, 
преливаща във фантастич-
на дъга от цветове и при-
давайки на околното прос-

транство неповторима 
нежност и запомнящо се 
впечатление и настроение. 
То е и вид магия, защото 
погледът приковава огра-
дата от бетон и желязо, но 
цветовете на посадените 
рози така нежно я „прегръ-
щат“, че й придават непов-
торимо усещане за съпри-
частност с живата природа 
и от ограда се превръща 
в декор, интериор, откри-
ващ входа към един чуден 
свят. 

Стопанката на този дом 
е превърнала дворното 
пространство в един кът, 
където има място само за 
царството на цветята, а 
нежното сияние на зелена-
та морава е килимът, къде-
то властват и имат чаровна 
сила цветя от градината на 
българката. С магическа 
сила привлича умението 
на подреждането, че по-
гледът не се уморява да 
скача от лехи, закачливи 
фигурки, преливащи сен-
ки, които от ранно утро да-
ват възможност на слън-
цето да гали всеки цвят... И 
така е винаги, дали ранна 
пролет – за нея има цветя 
„посрещачи“, а ако е люта 
зима, белотата й се слива 
с другата на нежния – ко-
кичетата.

С други думи, в този 
цветен кът няма липса на 
нежност, която може да 
излъчва само живата при-
рода, подредена от ръката 
на стопанката и благосло-

вена от красотата за красо-
та. Почти не остава време 
да говоря с нея. Самата тя 
е част от своето творение 
– нежна, с поглед галещ 
своя свят от живот и извор 
на здраве, настроение и 
самочувствие. Да, само-
чувствие, защото лекарка-
та с нежните ръце казва, 
че тук тя черпи сили, вдъх-
новение и енергия. Питам 
я за цената на вложения 
труд. Одухотвореното й 
лице се озарява от непод-
правена усмивка и думи-
те са от душата й: „Това 
е моето второ аз, това е 
част от мен. В него влагам 
най-свидните си чувства – 
болка изпитвам ли, теша 
я с цветята. Радост ли ме 
обзема, превръщам я в 
ласка, с която докосвам 
цветята си. Какъвто и час 
да е от деня, градината е 
част от работата ми. И не 
усещам умора, защото се 
зареждам със светлина, 
аромат, красота“. Думите 
са казани сякаш са подре-
дени за дете и затова тук 
всичко е истинско, привли-
ча погледа и буди разми-
сли – живеем ли по зако-
ните на природата? 

Анна е открила отгово-
ра на въпроса, пренасяй-
ки живота от градината в 
уютния си дом. Десетки, 
десетки картини със засти-
нала красота продължават 
да провокират усещането, 
че тук, в този дом, на тази 
улица една жена е сля-

ла душата си с неизчер-
паемите възможности на 
природата. И за удобство 
е превърнала една от ста-
ите в причудливо ателие, 
където с усет на художник 
и с ръка на ваятел дарява 
живот на мечтите си чрез 
платна, бои и четка...Търся 
общото между професията 
й на стоматолог и твореца. 
Подсказва ми мълчанието 
й. И за едното, и за друго-
то трябват сърдечност и 
брод, през които да прене-
сеш богатството на душа-
та си. Спрях поглед върху 
картина с есенна тематика 
и видях в нея част от едно 
мечтано за отдих кътче. В 
противовес беше другата, 
със застинала дъждов-
на улица привечер, а от 
нея ме преведе в друга с 
посочващ път към свет-
лината. Път през полето 
те застига неподготвен за 
подобно настроение, за да 
спре в тихото утро на сел-
ския дом, та чак до тази с 
малкото езеро и мечтания 
бял кон. Не бих могла да 
изброя всичките платна 
на художничката по душа, 
но в едно съм впечатлена 
– малката нежна ръка из-
лива върху тях човешкия 
стремеж към хармония 
и топлота. В картините й 
има много философия, де-
ликатност и дълбочина на 
чувствата. Такава каквато 
е самата тя. Мечтите й се 
свеждат до това, всеки дом 
да носи стремленията на 

своя стопанин и най-вече 
към отговорност в града и 
улицата, в която живее, за-
щото както казва тя: „само 
от нас зависи дали ще де-
лим с природата красотата 
или ще оставим живота 
ни да минава тихо о пре-
връщаме деня си в сиво-
та“. Признава, че цветята 
са като деца- искат много 
любов и много грижи, но 
онова пък, което внасят в 
живота ни не носи етикет 
и няма, няма цена. Зато-

ва е посветила живота си 
в търсене, намиране, съх-
раняване и създаване на 
онова, което радва душата 
ни и чрез нея към доброта 
в живота ни.

„Няма значение дали 
си стоматолог по про-
фесия, или художник по 
душа, важното е да си тво-
рец в града, в който живе-
еш“ – казва д-р Атанасова 
и продължава да следва 
заръката на душата си.

янка маринова

призив
Елате с тенджери, с тигани
на най-големия площад!
Не очаквайте покани -
казвам го на стар и млад;
задружно там да протестираме
със зов за избори предсрочни;
свестни хора да избираме,
а не крадливи и безочни...

дядо вЪлослав стратев, VIP-сиромах

ухае на олигархична пър-
човина. Нуждите много-
кратно надраснаха мал-
ките заплати и нищожните 
пенсии. По селата и гра-
довете хората живеят в 
несигурност и страх. Все-
ки божи ден – обири, гра-
бежи, често и убийства. 
Полицаите ще хванат 
някой взломаджия, някой 
крадец или търгашин и 
след ден-два-три човекът 
в тога го пуска под гаран-
ция, макар и да има вися-
щи дела. Сякаш третата 
власт е разбрицана. Или 
някои от служителите на 
Темида са вече трансг-
ресирали**. Питам ви: 
„Разкриха ли поне едно 
поръчково убийство?“ Не 
разкриха! „А защо?“ Ами 
защото отговорните ин-
ституции затънаха в со-
циално философстване. 
Вече и неграмотните се 
питат дали управляващи-
те ни не са я подкарали 
до криминализиране на 
държавата и одържавява-
не на престъпността?

Аз, Начко, ви казвам, 
че държавата ни се уп-
равлява хаотично, а се 
доразграбва организи-
рано. Повече от една 
четвърт век гледаме 
филма „Правителство 
и грабителство“. Обще-
ството ни изживява неза-
помнен разпад. Българи-

нът като че ли е загубил 
способността да усеща 
къде свършва истината и 
откъде започва лъжата. 
Навсякъде корупция, об-
лечена във власт. От 10 
години ни управлява сви-
репоумен хитряга. Хайде, 
търчете към урните и пак 
гласувайте за този извес-
тен в Европа политически 
шмекер. Уверявам ви, че 
още първите 100 дни от 
предизбирането му всеки 
сиромах ще се почувства 
като котка върху горещ 
ламаринен покрив от 
нужда и недостиг, от не-
дохранване и гладуване. 
Това ще ви подари този 
акробат по нищоказване. 
Нима пак ще му повяр-
вате? Ами който не знае 
накъде е тръгнал, винаги 
стига до друго място. Аз 
ви правя подсещанка за 
парламентарните избори, 
а вие...вие мислете!

И накрая искам да 
ви кажа, че химическата 
формула на щастието е 
вяра, надежда и любов. 
Внимавайте обаче, защо-
то вашата надежда зали-
та в политическо чергар-
ство. Умната с вярата в 
обещанията за шоково 
повишаване на заплатите 
и пенсиите (като в Румъ-
ния), за да не си говорите 
след изборите във второ 
лице, единствено число. 

Ако съхранявате любов 
към себе си, вгледайте 
се в унизителното насто-
яще!

„Не живейте в лъжи!“ 
- ни съветваше Солжени-
цин. Дали не е дошло вре-
ме да го послушаме?!?

дядо вЪлослав 
стратев, 81 г., ползващ 

„лекарства“ за подхо-

дящо и полезно 
поведение

* ендорфини и енке-
фалини – хормони на 
щастието и удоволст-
вието

** трансгресирам 
– престъпвам закон, 
клетва; превишавам 
правата си
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обявява

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

Процедура за провеждане на публични търгове с явно и тайно  
наддаване за продажба на терени - частна общинска собстве-

ност, находящи се на територията на гр. Видин:
1. поземлен имот с идент. 10971.505.697 по кадастралната карта на гр. 

Видин, находящ се на ул. “Екзарх Йосиф I“ с площ 324,00 кв.м., търг с тайно 
наддаване, начална тръжна цена – 37 000,00 лв., депозит за участие в търга 4 
000,00 лв. и начален час за провеждане на търга – 10,00 ч.

2. поземлен имот с идент. 10971.512.813 по кадастралната карта на гр. 
Видин, находящ се в м. “Кумбаир“ с площ 2897,00 кв.м., търг с тайно наддава-
не, начална тръжна цена –  86 910,00 лв., депозит за участие в търга 9 000,00 
лв. и начален час за провеждане на търга – 10,15 ч.

3. поземлен имот с идент. 10971.508.615 по кадастралната карта на гр. 
Видин, находящ се в кв. „Нов път”, ул. „Младост” с площ 818,00 кв.м., търг с 
тайно наддаване, начална тръжна цена –12 400,00 лв., депозит за участие в 
търга 1250,00 лв. и начален час за провеждане на търга – 10,30 ч.  

4. поземлен имот с идент. 10971.504.207 по кадастралната карта на 
гр. Видин, находящ се в ж.к.“Крум Бъчваров“ с площ 855,00 кв.м., търг с явно 
наддаване, начална тръжна цена – 52 000,00 лв., депозит за участие в търга 6 
000,00 лв. и начален час за провеждане на търга – 10,45 ч.

I. търговете ще се проведат на 25.11.2020 г. в административната сграда 
на Община Видин, Медиен център – партерен етаж.

II. тръжната документация се закупува в срок до 24.11.2020 г. до 16,00 
ч. от ет. 7, стая №4 в административната сграда на Община Видин. Цена на 
документацията – 40 лв. без ДДС.

III. заявления за участие в търговете и придружаващите ги документи се 
подават в срок до 24.11.2020 г. До 17,00 ч., в “Център за информация и обслуж-
ване на граждани”, административната сграда на Община Видин, ет.1.

IV. време и начин за оглед – всеки работен ден.
V. депозитите за участие в търговете да са внесени в срок до 24.11.2020 г. 

включително, по сметка на Община Видин  IBAN: BG53STSA93003300046030, 
BIC на “Банка ДСК”ЕАД: STSABGSF.                                             

VI. начин и срок на плащане от спечелилия търга участник:
• плащането се извършва в едномесечен срок, от връчване на Запове-

дта на Кмета на община Видин за определяне на спечелилия участник
VII. Договорът се сключва след плащане на дължимите суми, съгласно сро-

ка указан в т. VI.
Тел. за справки:  094 609 417

19 път Ден на видинската екология

Достигнахме и този ден 
– провеждането на 19-ото 
издание на Еко Видин. До-
брата организация на тази 
екоизява е с помощта на 
Община Видин, Общински 
съвет, ведомства и фирми 
и симпатизанти, приобще-
ни към каузата екология. 

След 128 дни от Еко-
конкурса, сега отново за-
лата на Общински съвет 
ни приюти, украсена с 30 
табла с около 200 фотоса 
за този празник. Децата 
посрещнаха гостите. На 
всеки от присъстващите 
бяха раздадени фото-
си-снимки за томболата. 
Водещата Мария влезе в 
ролята си, запозна при-
състващите със сценария 
и прикани г-н Скорчев – 
зам.-кмета на Видин, да 
открие събитието. 

Г-н Скорчев отбеляза 
значимостта на този еко-
празник за Видин и поже-
ла да приобщим повече 
и повече привърженици. 
А водещата отбеляза, че 
празникът на 23 октом-
ври - Ден на видинската 
екология, не е приумица, 
прищявка, а с решение на 
Общински съвет №124 от 
19.09.2002 г. е утвърден 
23 октомври за екологи-
чен празник на града. 

Този празник е без 
аналог и е чисто видин-

ски. Тази година в основа-
та си е почистването на IV 
район във Видин, с призи-
ва: „Да почистим Видин за 

един месец“. Инициатива-
та е подета от момчета от 
чужбина, „Екокомися Ви-
дин“ и младежите от „Ак-
тивно общество“. Това е 
похвално, трябва да бъде 
чисто там, където живееш 
и работиш! Трябва да от-
бележа, че и гр. Дунавци 
се включва в инициатива-
та да се почисти населе-
ното място. 

Водещата Мария обя-
ви решението на комиси-
ята с председател Дими-
тър Маринков за Еколог 
на годината. На първо 
място беше излъчена Ма-

рия Владиславова от XII 
кл. на ГПЧЕ „Йордан Ра-
дичков“; на второ място 
е определена Цветелина 
Михайлова – XII кл., в СУ 
„Цар Симеон Велики“ и 
на трето - Иванна Пламе-
нова  от IX кл. на ППМГ 
„Екзарх Антим I“. Другите 
еколози на годината са: 
Ванеса Виталинова от X 
кл. на ПГТ „Михалаки Ге-
оргиев“, Александра Ка-
лоянова от VII кл. на СУ 
„П. Р. Славейков“, Риана 
Людмилова – V кл. в СУ 
„Св. св. Кирил и Методий“, 
Ромина Василева от VIII 
кл. в ППМГ „Екзарх Антим 
I“, Галена Бисерова – II кл. 
в ОУ „Климент Охридски“, 
Костадин Лозанов - II кл. в 
ОУ „Любен Каравелов“ и 
Изабела Младенова - I кл. 
в ОУ „Епископ Софроний 
Врачански“.

Бяха обявени и лич-
ности, които са подпомог-
нали и други екоизяви. Те 
са Венцислав Станев и 
Любомир Георгиев – ди-
ректори на училища, Пла-
мен Каменов - „Бдинтекс“, 
Ангел Йотов - „Бонония 
естейт“, и Радослав Ге-
оргиев – председател на 

„Активно общество“. Към 
тези личности са изпрате-
ни и специални послания 
за съвместна работа.

Бяха изтеглени и къс-
метлиите в томболата. 
Наградите бяха фотос на 
р. Дунав, кутия бонбони, 
голям шоколад, шампан-
ско, бутилка вино от „Бо-
нония естейт“, плик с 1$, 
буркан мед и горчица, 
плик с 10$. 

Втората водеща Алек-
сандра представи 1531 
фотоизложба. Александра 
разказа и за решението 
да бъде създаден време-
нен пластмасов паметник, 
който да е като преду-
преждение и вземане на 
мерки за неправилното 
изхвърляне на пластмаса 
и други боклуци. Беше по-
сочено, че са събрани 74 
000 капачки в 74 десетли-
трови туби. Беше дадено 
началото на фотоконкурс 
„Сърнето 2021“.

Заместник-кметът на 
община Видин г-н Скорчев 
награди две от участнич-
ките – Иванна Пламенова 

и Галена Бисерова, с гра-
мота от градоначалника 
на старопрестолен Видин 
д-р Цветан Ценков. Г-н 
Скорчев прочете и благо-
дарствения адрес до кме-
та на Видин от „Екокоми-
сия Видин“ и Сдружение 
„Активно общество“. Гра-
мота бе дадена за екодей-
ност на директора на СУ 
„Христо Ботев“ гр. Грама-
да Ивайло Иванов, който 
предостави и 10-литрова 
туба с капачки. 

Председателят на ко-
мисия „Символика“ г-н 
Емил Иванов окичи с лен-
тите „Лице на Видин 2020“ 
- Мария Владиславова, и 
„Лице Българка Североза-
пад“ – Ванеса Витанова. 

Водещата обяви, че в 
залата присъства и току-
що пристигналият от Со-

фия еколог Кристиян Ро-
сенов – класиран три пъти 
в десетката. Той е роден 
на 23 октомври, и на този 
ден навърши 20 години. 
Председателят на жури-
то Димитър Маринков по 
този случай му поднесе 
бутилка бяло вино от „Бо-
нония естейт“. 

Аз като организатор от-
белязах със задоволство, 
че съм много доволен от 
факта, че семейството ни 
кандидатства за екологич-
на фамилия. Всички сме 
включени като членове 
на „Екокомисия Видин“. 
Изразих щастие, че три-
мата ми внуци – Беатрис, 
Александра и Кристиян, 
са на това тържество и 
участват в организацията 
и провеждането на „Еко 
Видин 2020“. 

Съобщих, че отборно 
класиране не се предвиж-
да тази година, но неофи-
циално трима участници 
от нежния пол от гр. Ду-
навци – Иванна, Боряна 
и малката Галена, квар-
тал „Хана“ (старото име 
на с. Видбол) заслужават 
първото място. Ще бъде 
изпратен и благодарствен 
адрес до кмета на гр. Ду-
навци – г-н Скорчев стар-
ши.

Следваха снимки, сел-
фита, видео. При закрива-
нето на 19-ото издание на 
Еко Видин призовах да се 
срещнем отново на XXIV 
екоконкурс през март 
2021 г. и след 365 дни за 
следващия – 20 път, за 
Деня на видинската еко-
логия 2021 г.

богомил петров



д-р адриана маркова
спеЦиалист по детски болести, 

Хомеопатия и Шуслерова терапия

медико-дентален ЦентЪр 
„омега“ - видин

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

медиЦински ЦентЪр 
„здраве“ - видин

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

GSM 0887 21 44 21, 0887 53 30 60
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продавам портална врата
двукрилен входен портал, използван. 

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

тел.: 0899 881 656

общински драматичен театър - видин
дарителска кампания 

Дари средства за над-
пис на емлбематичната 

сграда на театъра
дарителска сметка:
Получател: Община 

Видин
Банка ДСК – Видин 

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

театър

продава 
имоти

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

продавам двустаен 
апартамент на Селище-
то, ет. 2, цена 12 000 лв.; 
тел.: 0879 589 266

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

продавам панелна 
гарсониера в ж.к. „Пано-
ния“, ет. 4, с подобрения и 
обзаведена; тел.: 094/600 
399, 0887 381 855

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

продавам масивна 
едноетажна къща, с жи-
лищна площ около 75 кв. 
м, находяща се в цен-
тралната част на гр. Ви-

дин, с дворно място 375 
кв. м; тел.: 0877 151 848, 
0876 808 296

продавам двустаен 
апартамент на ул. „Ши-
рока“, ет. 2, стандартен; 
тел.: 094/600 399, 0887 
381 855

продавам ремонти-
ран двустаен панелен 
апартамент в близост до 
Пазара, ет. 5, не е после-
ден (ПВЦ дограма, нова 
баня, ламинат), цена 46 
500 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 тристаен 
тухлен апартамент в ж.к. 
„Александър Стамболий-
ски“, ет. 2, 90 кв. м; тел.: 
094/600 399, 0887 381 
855

продавам двуста-
ен тухлен апартамент в 
ж.к. „Химик“, 61 кв. м, ет. 
2, цена 38 000 лв.; тел.: 
0898 633 302

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

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 двуста-
ен тухлен апартамент 
в ж.к. „Химик“, 70 кв. м, 
ремонтиран и обзаведен 
в съвременен вид; тел.: 
094/600 399, 0887 381 
855

продавам двустаен 
тухлен апартамент, 64 кв. 
м, ПВЦ, ламинат, обзаве-
ден, цена 46 000 лв.; тел.: 
0898 633 302

продавам земедел-
ска земя в землището на 
село Раброво, 7.5 дка, 
трета категория, обработ-
ваема, цена 1000 лева; 
тел.: 0897 942 438

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

продавам двустаен 
тухлен апартамент, 70 
кв. м, за ремонт, цена 32 
000 лв.; тел.: 094/600 399, 
0887 381 855

купува имоти 

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 до-
бре обзаведен двуста-
ен апартамент, на втори 
етаж от двуетажна къща, 
в центъра срещу Гимна-
зията в град Видин; тел.: 
0894 884 259

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 абрихт, го-
лям банцинг, кантар до 
500 кг, фуражомелка, го-
ляма бормашина, 2 бр. 
машини за рязане на вин-
кел, казани за варене на 
ракия – 120 и 70 л, с. Ши-
шенци; тел.: 0933 82 353

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

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

работа

търся жена като бол-
ногледачка за град Со-
фия, подсигурена храна и 
нощувка, добро заплаща-
не; тел.: 0988 765 898

търся общ работник 
надничар за дворна рабо-
та; тел.: 0877 766 211

търся продавач на 
вестници; тел.: 0879 168 
048

услуги

Шпакловане, боядис-
ване, гипскартон, монтаж 
на ламиниран паркет; 
тел.: 0988 700 968

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

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

Шпакловка, боядис-
ване, преградни стени от 
гипскартон, окачени тава-
ни, теракот, фаянс, мра-
мор; тел.: 0883 493 209, 
0896 010 382

автомобили, 
Части

продавам “Опел Ком-

бо”, 1.7, дизел, 2005 годи-
на, цена 1300 евро; тел.: 
0899 667 133

селскостоп. 
теХника

продавам китайски 
трактор, с плуг, ремарке, 
култиватор, загърляч и 
цистерна; тел.: 0876 771 
875

продавам комбайн 
„Нива”; тел.: 0899  318 
823

продавам трактор 
„Владимировец Т-25”, с 
пълен комплект техника; 
тел.: 0899 594 602

ЖивотновЪдство

продавам женско 
теле, черношарено, 200 
кг; тел.: 0885 936 615
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Камионите над 10 т вече преминават 
двупосочно през Искърското дефиле
През декември целият тежкотоварен трафик 
ще бъде прехвърлен по Е79

Старият обход на Монтана ще е като нов до следващото лято

От 2 ноември беше 
спряно движението на ка-
мионите над 10 т през про-
хода "Петрохан" - път II-81 
Монтана – Костинброд. До-
сега участъкът се ползва 
като обходен маршрут за 
превозните средства над 
12 т, пътуващи от Видин за 
София, които преминават 
през прохода поради мо-
дернизацията на път I-1/
Е79 Мездра-Ботевград, в 
участъка Ребърково-Лю-
тидол.

Тежкотоварните МПС 
вече преминават двупо-
сочно по другото алтерна-
тивно трасе на E79 - път 

II-16 Мездра – Нови Искър 
през Искърското дефиле, 
по което в момента пре-
минава тежкият трафик за 
Видин. Очаква се това да 
продължи до началото на 
декември, когато целият 
тежкотоварен трафик ще 
бъде прехвърлен по Е79. 
Строителите на участъ-
ка Ребърково - Лютидол 
работят максимално мо-
билизирано, за да може 
движението по Е79 да се 
възстанови колкото се 
може по-скоро, подчерта-
ха от АПИ.

До тогава допълните-
лен обходен маршрут за 

МПС до 4,5 т по направле-
нието Мездра-Ботевград е 
третокласният път III-161 
Ребърково - Лютидол и 
общинската пътна мрежа 
в село Лютидол, както и 
всички други пътища от 
републиканската пътна 
мрежа, за които няма въ-
ведени временни орга-
низации на движението и 
могат да бъдат използва-
ни за алтернативни обход-
ни маршрути. Необходи-
мо е шофьорите да карат 
внимателно и да спазват 
стриктно пътната сигнали-
зация.

На 23 октомври първа 
копка за ремонт на 7-кило-
метровата отсечка на път 
ІІ 81 от Благово до Мон-
тана направиха областни-
ят управител на Монтана 
Росен Белчев, кметът на 
Монтана Златко Живков, 
директорът на ОПУ-Мон-

тана Илия Илиев и начал-
никът на отдел в дирекция 
„Изпълнение на проекти 
по ОПРР 2014-2020 и по 
програмите за територи-
ално сътрудничество на 
ЕС“ в АПИ инж. Христо 
Петров. Второкласният 
път е основна комуника-

ция на Северозападна 
и Югозападна България 
през прохода „Петрохан“ 
на Стара планина. Той е 
най-пряката връзка за жи-
телите от областите Мон-
тана и Видин със София, 
както и с Дунав мост II и 
пристанище Лом.

„Изключително важно 
е този път да стане и же-
лая успех на строителя да 
завърши реконструкцията 
до следващото лято“, зая-
ви кметът Златко Живков. 
Той припомни, че почти 
едновременно ще протече 
ремонтът на два участъка 
от второкласния път. Пър-
вият е от Боровци до Бла-
гово, вторият - от Благово 
до Монтана.  

Отсечката, ремонтът 
на която бе обявен на 
23 октомври, започва на 
около 2 км след с. Благо-
во, продължава в посока 
Монтана, преминава по 
ул. „Диана“ в индустриал-
ната зона на град Монтана 
и завършва преди пътния 
възел с обходния път на 
гр. Монтана и бул. „3-ти 
март“. Реконструкцията 
включва полагане на нова 
асфалтобетонова настил-
ка, подобряване на отво-
днителната система, ук-
репване на свлачище край 
язовир „Чернила“, ремонт 
на мост при 98-ми км над 
река Огоста и пътен над-
лез над жп линията Бой-
чиновци - Монтана - Бер-
ковица. На пътния участък 
ще има нови ограничител-

ни системи, пътни знаци и 
хоризонтална маркировка. 
Ще бъдат монтирани и со-
ларни знаци за измерване 
на скоростта на движение 
на превозните средства. 
Срокът за завършване 
на обекта е 12 месеца. 
Изпълнител на строител-
ството е „ХИДРО – ВОД 
СТРОЙ“ ДЗЗД, в който 
участват „ХИДРОСТРОЙ" 
АД и „ВДХ" АД. Стойността 

на договора е 6 654 083.46 
лв. с ДДС

Проектът се финанси-
ра от Европейския съюз 
по Програмата Интеррег 
V-A Румъния - България 
2014-2020, чрез Европей-
ския фонд за регионално 
развитие и националния 
бюджет и е част от про-
ект „Монтана - Долж: По-
добър достъп - по-близки 
общности“. 


