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Освободиха дисциплинарно 
началника на РУО – Видин 

Веселка Асенова: не се притеснявам от нищо
Четете на стр. 5

Делта вариантът на COVID-19 
установен и във Видин

Четете на стр. 5

Филиал Видин вече 
разполага със своя сграда

Започна асфалтирането в град Видин

Момчил Станков: Собственият сграден фонд ще даде 
възможност Филиалът да продължи да се развива
Всички 120 места, за които е обявен прием във Видин, вече 

са запълнени, 90% от новите студенти са млади хора

Филиал Видин 
на Русенски универ-
ситет „Ангел Кън-

чев“ вече разполага 
със своя собствена 
сграда. Това стана 

след като на 
своето послед-
но заседание 
преди избори-
те Служебният 
кабинет взе ре-
шение Русен-
ски университет 
„Ангел Кънчев“ 
да получи за 
безвъзмездно 

През мина-
лата седмица 
започна асфал-
тирането на 
улици и меж-
дублокови прос-
транства в град 
Видин. В пър-
вия ден замест-
ник-кметът на 
община Видин 
по устройство 
на територия-
та и развитие 
на инфраструк-
турата Светослав 
Скорчев посети два 
от обектите, където 
от рано сутринта на 
5 юли започна подго-
товка на терените за 
полагане на нов ас-
фалт – това са меж-
дублоковото прос-

транство на бл. 23 и 
бл. 24 в ж.к. „Гео Ми-
лев“ и ул. „9-ти май“ в 
кв. „Акджамия“. 

„В края на минала-
та година от предиш-
ното правителство на 
Община Видин бяха 
отпуснати 2 750 000 
лв. с Постановление 

на Министерски съ-
вет, като те са пред-
видени за ремонт на 
улици и междубло-
кови пространства в 
град Видин. Сумата 
не е малка и смя-
там, че ще успеем 

С голям успех преминаха Летните 
музикални празници „Баба Вида“ 

Популярни арии 
и дуети от извест-

ни опери и оперети 
звучаха в петъчната 

и съботна вечер (9 и 
11 юли) зад стените 

на средновековната 
крепост, които бяха 
чудесен естествен 
декор на двата кон-
церта, включени в 
програмата на първо-
то издание на Летни 
музикални празници 
„Баба Вида“. 

Културното съби-
тие откри директо-
рът на Симфониета 
– Видин Мирослав 
Кръстев, който при-
ветства многоброй-
ната публика, сред 

Категорична победа за 
„ГЕРБ-СДС“ във Видинско 
Множество сигнали за изборни нарушения 

са предадени на Районната прокуратура

Във Враца също печели ГЕРБ – СДС 
В Монтана победата е за „Има такъв народ“

Ясни са резулта-
тите от парламентар-
ните избори в Севе-
розапада. Коалиция 
„ГЕРБ-СДС“ печели 
изборите във Видин-

ско със значителна 
преднина, както и в 
област Враца, макар 
и с по-малка разлика 
пред втория. „Има та-
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да свършим много 
работа. Надявам се, 

че всичко ще бъде 
направено в срок, 
както фирмите уве-
ряват“, заяви за-

местник-кметът пред 
представители на 
медиите. Значител-
ната по размер це-
лева субсидия дава 
възможност да се 
обхванат голям брой 
улици и междубло-
кови пространства, 
като въпреки голе-
мия обем работа 
целта е асфалтира-
не да приключи до 
края на годината, 
допълни Денислав 
Стаменов, младши 
експерт „Улична и 

пътна мрежа“. 
Заместник-кме -

тът увери, че кон-
тролът от страна 
на Общината ще е 
ежедневен, така че 
да се гарантира ка-
чественото изпълне-
ние. Той обясни, че 
на база получени в 
Общината сигнали и 
жалби, комисия е из-
вършила огледи и са 
определени местата, 
които най-спешно се 
нуждаят от ремонт. 
Дейностите по ас-

фалтиране започна-
ха от периферията 
на града и ще про-
дължат към центъра. 
Фирмите-изпълни -
тели са видински и 
са определени след 

проведена общест-
вена поръчка. В мо-
мента се работи по 
две от общо четири 
обособени позиции, 
посочи Светослав 
Скорчев. 

Започна асфалтирането в град Видин

Категорична победа за „ГЕРБ-СДС“ във Видинско 
къв народ“ обаче взе-
ма победата в Мон-
танска област. 

ГеРБ-СдС кате-
горичен победител 
във Видин

Това показват да-
нните при 100% об-
работени протоколи 
на секционните из-
бирателни комисии. 
Дясната коалиция по-
лучава 30,15% (9491 
гласа). Втора остава 
партия „Има такъв 
народ“ с 23,35% (7350 
гласа). Коалиция 
„БСП за България“ 
се нарежда трета, с 
18,11% (2579 гласа). 
Останалите три пар-
тии, които на нацио-
нално ниво прекрач-
ват 4-процентовата 
бариера за влизане 
в парламента, в об-
ласт Видин са с ре-
зултати съответно: 
„Демократична Бъл-
гария“ – 8,19% (2579 
гласа); Коалиция „Из-
прави се! Мутри вън!“ 
– 5,51% (1734 гласа); 

ДПС – 4,66% (1467 
гласа). 

П р е д с р о ч н и т е 
парламентарни из-
бори в област Видин 
са преминали в спо-
койна обстановка, 
без нарушения на 

обществения ред, 
съобщиха от ОДМВР 
– Видин. Мобилните 
полицейски екипи са 
работили на терен и 
са извършили про-
верки по общо 15 сиг-
нала, регистрирани 
през изборния ден, 
за нарушаване на из-
борното законодател-
ство и политическите 
права на граждани-
те. Материалите от 
проверките са док-
ладвани по надлеж-
ния ред в Районна 
прокуратура–Видин. 
Още рано сутринта 
на 11 юли от ГЕРБ – 
Видин съобщиха, че 
са подали 9 сигнала 
към Районната про-
куратура за купуване 
на гласове. В послед-
ствие от местната 
централа на партията 

информираха, че са 
сигнализирали про-
куратурата и относно 
купуване на гласове 
в с. Арчар. През це-
лия ден в Районната 
избирателна комисия 
„валяха“ жалби и сиг-

нали, свързани със 
съмнения за изборни 
нарушения – общо 20 
на брой. 

През вчерашния 
ден в 128 секции в 
областта трябваше 
да се гласува ма-
шинно. На повечето 
места машинният 
вот протече без про-
блеми. Изключение 
са само една от сек-
циите в село Арчар, 
както и 51-ва секция 
във Видин, където 
технически пробле-
ми с устройствата 
наложиха премина-
ване към гласуване с 
хартиени бюлетини. 
Като цяло машинното 
гласуване доведе до 
значително по-бързо 
обработване на ре-
зултатите.

коалиция „ГеРБ-

СдС“ печели и във 
Враца

Коалиция „ГЕРБ 
– СДС“ печели избо-
рите в област Враца, 
получавайки 29,32% 
от гласовете. Резул-
татите при 100% об-
работени протоколи 
на СИК показват, че 
дясната коалиция 
е подкрепена от 18 
882 избиратели във 
Врачанско. Втора по-
литическа сила в об-
ластта е партия „Има 
такъв народ“, която е 
с електорнална под-
крепа от 26,43% (17 
022 гласа). Коалиция 
„БСП за България“ ос-
тава на трето място, с 
15,06% (9698 гласа). 
По-малко от четирис-
тотин гласа разделят 
третия и четвъртия 
– съответно ДПС с 
6,88% и „Демократич-

на България“ с 6,28%. 
Коалиция „Изправи 
се! Мутри вън!“ оста-
ва пета, с 5,76%.

От Областната 
дирекция на МВР във 

Враца съобщиха, че 
мобилни екипи слу-
жители на реда са 
извършили проверки 
по всички подадени 
сигнали със съмне-
ния за нарушаване 
на изборното зако-
нодателство. На те-
риторията на цялата 
област са съставени 
8 преписки, които 
своевременно са из-
пратени до Районна 
прокуратура Враца 
и до териториалните 
отделения на проку-
ратурата в областта. 
Съставени са 2 пре-
дупредителни про-
токола по чл.65 от 
ЗМВР. Служителите 
на сектор „Български 
документи за само-
личност“ при ОДМВР 
– Враца са издали 
11 удостоверения за 
гласуване.

„има такъв на-
род“ с победа в об-
ласт Монтана

Партия „Има такъв 
народ“ е победител на 
парламентарния вот 

в Монтанска област. 
За политическата 
формация са гласу-
вали 25,36% от изби-
рателите (12 604 гла-
са). Коалиция ГЕРБ 
– СДС се нарежда 
на втора позиция, с 
получени 22,96% (11 
409 гласа). Малка е 
разликата в Монтан-
ско и между втория и 
четвъртия – Коалиция 
„БСП за България“ с 
16,83% (7865 гласа) 
и ДПС с 14,41% (7161 
гласа). Само 38 гласа 
разделят следващи-
те две формации в 
изборната надпрева-
ра – „Демократична 
България“ получава 
5,73% (2848 гласа) 
пред Коалиция „Бъл-
гарските патриоти“ 
с 5,65% (2810 гла-
са), която обаче на 
национално ниво не 

минава бариерата за 
влизане в Народното 
събрание. 
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управление и оста-
налите два етажа от 
сградата, в която ви-
динският му Фили-
ал и до момента се 
помещаваше заедно 
с Професионална 
техническа гимназия 
„Васил Левски“. 

След като Фили-
ал Видин вече има 
собствен сграден 
фонд, това ще поз-
воли да се извър-
ши необходимият 
ремонт и ще даде 
възможност за раз-
криване на нови спе-
циалности и за уве-
личаване на броя на 
студентите до над 
1000. Това заяви ад-
министративният ди-
ректор на Филиала 
Момчил Станков на 
пресконференция. 
Той обяви още, че за 
пета поредна година 
Филиалът ще реа-
лизира изключител-
но успешен прием, 
като вероятно дори 
ще бъдат отпуснати 
допълнителни брой-
ки над първоначал-
ната квота.

Станков опреде-
ли като „закъсняло“ 
решението на Пра-
вителството. Той от-
беляза, че причина-
та то да бъде взето 
чак сега е наложе-
ният от предишното 
Народно събрание 
мораториум върху 
разпоредителните 
сделки. „Трябваше 
вече да сме започна-
ли ремонта на Фили-
ала. Сега малко ще 
се забавим, защото 
тепърва ще се про-
вежда обществена 
поръчка и няма да 
можем да направим 
ремонт тази година“, 
отбеляза Станков. 
Той призова област-
ният управител Ог-
нян Асенов в кратки 
срокове да предпри-
еме необходимите 
законови стъпки, за 
да бъде изпълнено 
решението на Ми-
нистерски съвет.

За да се стигне 

н а й - п о с л е 
до окон-
ч а т е л н о т о 
р е ш а в а н е 
на този въ-
прос, 

значите-
лен е при-
носът на 
Росица ки-
рова, която 
оказала на-
тиск върху 
Служебно -
то прави-
телство. 

„Още в края на 
месец март препи-
ската, образувана от 
Министерството на 
регионалното разви-
тие и благоустрой-
ството, беше напъл-
но окомплектована 
и решението на МС 
подготвено. Поради 
наложен моратори-
ум от 45-то НС се 
получи забавяне, 
затова се наложи да 
пиша няколко пъти 
на Служебното пра-
вителство. За хората 
тук това е важно ре-
шение и беше нор-
мално да настоявам 
за приемането му. 
Затова след назна-
чаване на служеб-
ния кабинет напи-
сах първото писмо. 
Обясних важността 
и поисках решение 
преди края на учеб-
ната година. Не пос-
ледва отговор. След 
седмица изпратихме 
второ писмо до слу-
жебния премиер, 
след като на пър-
вото (с изходящ  № 
9 от 25.05.2021 г.,  
регистриран като 
документ с регис-
трационен индекс 
18.00-91/25.5.2021 
г. в деловодната  
система на Минис-
терски съвет) не 
получихме никакъв 
отговор. Гласуване-
то на това решение 
е от изключително 
значение за Видин и 
Северозападна Бъл-
гария, тъй като е ва-
жно да имаме висше 
учебно заведение, 
което да се развива, 
да привлича студен-

ти от региона и да 
разкрива нужните 
за Видин специал-
ности. Филиалът е 
стратегически ва-
жен за развитието 
на човешкия и ино-
вационен потенци-
ал, като единствена 
академична струк-
тура, която обучава 
студенти в инженер-
ни и други науки”, 
коментира Росица 
Кирова.

Административ-
ният директор на 
Филиал Видин раз-
каза, че потърсил 
подкрепа от всички 
видински народни 
представители в 54-
ото Народно събра-
ние, но само Росица 
Кирова приела при-
сърце каузата, осъз-
навайки, че развити-
ето на Филиала има 
ключово значение 
за бъдещето на на-
шия регион. Станков 
изрази надежда, че 
видинските предста-
вители в следващия 
Парламент ще взе-
мат пример и също 
ще работят за по-
доброто бъдеще на 
Видин. 

предисторията
Момчил Станков 

припомни, че през 
2018 година Прави-
телството предоста-
ви трети и четвърти 
етаж на сградата 
на Професионал-
на гимназия „Васил 
Левски“ за ползва-
не и управление 
на Русенски уни-
верситет – Филиал 
Видин. С решение 
на Общинския съ-
вет от 5 април 2000 

г., подготвена пре-
писка от общинска 
администрация Ви-
дин, се предостави 
сграда за ползване 
на Професионална-
та – а именно, Второ 
основно училище. 
„Причината за избор 
на тази сграда е, че 
тя е със запълнен 
капацитет под 50%, 
има самостоятелен 
вход. Тук искам да 
разсея всички съм-
нения, които чух, 
че Професионална-
та гимназия остава 
без сграда – тя си 
има сграда, ще се 
изпълни решението 
на Общински съвет 
Видин“, подчерта 
Момчил Станков. 

Той обясни, че 
собственият сграден 
фонд, с който Фили-
алът ще разполага, 
не само ще позволи 
да се извърши необ-
ходимият ремонт, но 
и ще даде възмож-
ност за разкриване 
на още специално-
сти, така че от 630 
студенти, колкото 
са сега обучаващи-
те се във Видин, 
броят на студентите 
да надхвърли 1000. 
„Русенският универ-
ситет е гъвкав и ви-
наги се отзовава на 
нуждите на региона, 
с разкриване на раз-
лични специалности, 
от които бизнесът 
и администрацията 
имат нужда“, заяви 
Станков. „Нашият 
регион се нуждае от 
висше учебно заве-
дение. Надявам се 
тук нататък всички 
народни представи-

тели да но-
сят Филиала 
на Русенски 
университет 
в сърцето 
си, и Видин 
също“, ка-
т е г о р и ч е н 
беше ад-
м и н и с т р а -
тивният ди-
ректор на 
в и д и н с к и я 
Филиал. 

пета по-
редна годи-

на успешен прием
Във видинския 

ВУЗ тази година се 
реализира пети по-
реден прием, който, 
по всичко личи, ще е 
повече от успешен. 
Хубавото е, че 90% 
от новите студенти 
са млади хора, ко-
ито са завършили 
своето средно об-
разование тази или 
миналата година, от-
беляза Станков. Той 
коментира, че това 
е доказателство, че 
сме създали причи-
на видинските деца 
да останат в род-
ния край. „За пръв 
път по това време 
на кампанията ние 
вече сме реализира-
ли 100% прием – в 
началото на юли ме-
сец всички 120 мес-
та вече са заети“, 
обяви администра-
тивният директор 
на Филиал Видин. 
Станков допълни, 
че е написал до-
кладна до ректора 
на Русенски универ-
ситет проф. Белоев, 
с която моли да бъ-
дат отпуснати още 
бройки по най-же-
ланите специално-
сти, където местата 
са запълнени още 
при първото класи-
ране – „Начална и 
детска педагогика“, 
„Български език и 
история“ и „Техноло-
гия и управление на 
транспорта“. 

Той съобщи, че 
една от целите е в 
бъдеще Филиалът 
да започне да под-
готвя кадри, които 

са необходими на 
здравната систе-
ма във Видин – ме-
дицински сестри, 
к и н ез и те р а п е вт и , 
р е х а б и л и т а т о р и . 
“Водихме разгово-
ри с г-жа Кирова и с 
проф. Белоев. Вяр-
вам, че това нещо ще 
се случи“, отбеляза 
Момчил Станков. 
„Това ще запълни 
необходимостта от 
кадри, както за две-
те болници в облас-
тта, така и ще даде 
възможност след ня-
колко години Видин 
да има квалифици-
ран персонал, който 
да обслужва сфе-
рата на туризма. С 
идеята за правилно, 
максимално и ефек-
тивно използване на 
минералните извори 
край село Сланот-
рън. Това вече не е 
само мечта, защото, 
ако разкрием при-
родното си богат-
ство и хората могат 
да го използват, то 
ще имаме и подгот-
вени кадри в бран-
ша, а това е поминък 
за хора от различни 
възрастови групи“, 
коментира самата 
Росица Кирова. 

В момента във 
Филиал Видин се из-
вършва обучение по 
седем специално-
сти в бакалавърска 
степен. Препода-
вателският състав 
включва четирима 
преподаватели, кои-
то са от Видин. „Пъ-
тят оттук нататък е 
ние да започнем да 
изграждаме наши 
преподаватели. И 
след пет-десет го-
дини Филиалът на 
Русенски универси-
тет да е Видински 
университет – такъв 
той може да стане, 
когато имаме собст-
вени преподаватели 
и имаме над 1000 
студенти. Затова 
всички ние трябва 
да гледаме в една 
посока и да разви-
ваме Филиала“, зая-
ви Момчил Станков. 

Филиал Видин вече разполага със своя сграда
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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЛАДЕЖКО ОБУЧЕНИЕ ПОД МОТОТО „НЕ НА АГРЕСИЯТА, ДА НА СПОРТА“

Видински младежи боядисаха масите 
на зеленчуковия пазар в к-с „Химик“  

Процедура за провеждане на публичен търг с 
тайно  наддаване за отдаване под наем на част 
от терен – имот с идент. 10971.501.387 по КК на 
гр.Видин, находящ се в гр.Видин, Крайдунавски 

парк, в близост до крепостта „Баба Вида” с площ 
13,00кв.м., за разполагане на преместваем обект 
за търговска дейност, по реда на чл.56, ал.1, т.2 

от ЗУТ,  за срок три години:
I. начална тръжна цена – 800,00лв. месечен наем 

без ДДС
II.Търга ще се проведе на 28.07.2021г.  от 10,00ч. 

в административната сграда на община Видин, Медиен 
център-партерен етаж.

III.Тръжната документация се закупува в срок до 
27.07.21г. до 16,00ч. от ет.7, стая №4 в  административ-
ната сграда на община Видин. Цена на документацията 
– 40лв.без ДДС.

IV. Заявления за участие в търгa и придружава-
щите гo документи се подават в срок до  27.07.2021г. 
до 17,00ч., в “Център за информация и обслужване на 
граждани”, административната сграда на община Видин, 
ет.1.

V. Време и начин за оглед - всеки работен ден.
VI. депозит за участие в търгa – 5000,00лв.(пет хиляди 

лв.)  внесен в срок до 27.07.2021г. включително,  по смет-
ка на община Видин  IBAN:BG53STSA93003300046030, 
BIC на “Банка ДСК”ЕАД: STSABGSF.     

VII. начин и срок на плащане от спечелилият търга 
участник:

• плащането се извършва в  едномесечен срок, от 
връчване на Заповедта на Кмета на община Видин за 
определяне на спечелилият участник

VIII.договорът се сключва след плащане на наем-
ната цена за месец, съгласно срока указан в т.VII.

Тел. за справки 094/609417

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

оБЯВЯВА

Сдружение “Пили-
грими” организира две 
поредни обучения във 
връзка с превенция на 
агресията сред млади-
те хора. Всяко от обу-
ченията ще се проведе 
в рамките на 3 дни в 
периода 23 – 25 август 
и 26 – 28 август в гр. 
София.  Лектори ще бъ-
дат доказани професи-
оналисти в работата с 
младежи – психолог и 
спортист.

Програмата пред-
вижда представяне на 
нагледни материали и 
интересни дискусии, 
работа по групи за раз-
решаване на различни 
ситуационни казуси, ор-
ганизиране на ролеви 
игри и спортни прояви.

Целите на обучени-
ето са:

- Да запознае учас-
тниците с методи за 
разпознаване и проти-

водействие на 
агресията;

- Да окаже 
трайно въз-
действие вър-
ху поведенче-
ските модели 
на участниците 
във връзка с 
превенция на 
а г р е с и в н о т о 
поведение и 
възпитание на 
активни граж-
дани с крити-
ческо мислене 
и креативност, 
насочени към 
социално раз-
витие;

- Да запознае учас-
тниците с потенциала 
на спорта като инстру-
мент за противодей-
ствие и преодоляване 
на агресията.

критерии за учас-
тие:

- Младежи на въз-

раст между 15 и 19 го-
дини.

- Попълване на ре-
гистрационна форма за 
подбор на участниците, 
достъпна на страниците 
на проекта „НЕ на агре-
сията, ДА на спорта“ в 
социалните мрежи и на 
сайта – notoaggression.

eu 
ВАЖно! 
- В обуче-

нието могат да 
вземат участие 
младежи от ця-
лата страна

- Участието 
е безплатно

- Разходите 
за настаняване 
и хранене ще 
бъдат покрити 
от Сдружение 
„Пилигрими“

- Транспор-
тът до и от гр. 
София са за 
сметка на учас-

тниците 
Краен срок за кан-

дидатстване: 15 август 
2021 г.

Обявяване на избра-
ни участници: 20 август 
2021 г.

За контакти:
и м е й л : 

notoaggression@gmail.

com
Facebook и 

Instagram: НЕ на агре-
сията, ДА на спорта - @
notoaggression

Този информационен 
материал е част от из-
пълнението по Проект 
„НЕ на агресията, ДА 
на спорта“, финансиран 
от Министерство на 
младежта и спорта по 
Национална програма за 
изпълнение на младеж-
ки дейности по чл. 10а 
от Закона за хазарта за 
2021 година, Направле-
ние 2 „Превенция на аг-
ресията сред младите 
хора“, съгласно Договор 
№ 25-00-14/17.03.2021г. 
и номер на проект – 
НПИМД- H2-T3-068/2021 
на Сдружение „Пилигри-
ми“

Видински младежи дадоха пример 
както на връстниците си, така и цяло-
то общество, като боядисаха масите 
на зеленчуковия пазар в к-с „Химик“. 
Младите хора са сред участниците в 
лятната доброволческа програма на 
Община Видин. Целта на програмата 
е младежите да се ангажират с раз-
лични каузи, да бъдат активни и да се 
научат да са отговорни към средата, 
в която живеем. Същевременно те 
натрупват и ценен опит, участвайки в 
организирането на културни и спортни 
събития. 

Първото събитие, в провеждане-
то на което част от доброволците се 

включиха активно, е преминалото с 
изключително голям успех второ изда-
ние на младежкия фестивал Summer 
Vibes. За своята втора кампания до-
броволците, сред които има както 
ученици, така и служители на общин-
ската администрация, на Регионална 
библиотека „Михалаки Георгиев“ и на 
други институции, избраха да насочат 
усилията си към подобряване на сре-
дата, в която живеем. След обсъжда-
не, решиха да променят облика на зе-
ленчуковия пазар в к-с „Химик“ (на ул. 
„Цар Александър II“), като боядисат 
масите, върху които търговци излагат 
своята продукция. 

Преди това работници от строи-
телната група към Общинско пред-
приятие „Чистота озеленяване и бла-
гоустройство“ подготвиха търговските 
маси за боядисване. Днес сутринта 
още със започването на работа, мла-
дежите привлякоха вниманието на жи-
вущите в района, които споделиха, че 
инициативата е чудесна и поздравиха 
доброволците. 
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Делта вариантът на COVID-19 установен и във Видин

Освободиха дисциплинарно началника на РУО – Видин 
Веселка Асенова: Не се притеснявам от нищо

на основание Заповед № 336 / 07.07.2020 
г.на кмета на община Чупрене,област 
Видин и във връзка с Решение 174, 

прието с протокол № 23/28.05.2020 г. на 
общински съвет – Чупрене,

оБЯВЯВА
процедура за пУБлиЧен ТЪРГ с явно 

наддаване за продажба на автобус
УАЗ 452 А, година на първоначална 

регистрация 1995 г., с регистрационен 
номер ВН 2074 ВН, рама R0278943, дви-
гател 112766, с начална тръжна цена 
1850.00 лв. с ДДС Депозит за участие   -  
185.00  лв.

Цена на тръжната документация – 50,00 
/петдесет/ лв. /невъзстановими/. 

Търгът ще се проведе на 28.07.2021 г. от 
10.00 часа в сградата на Община Чупрене. 

Тръжната документация се закупува все-
ки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 
ч. на 27.07.2021 г. в Общината.

Заявление за участие и депозит в раз-
мер на 10% върху продажната цена се внася 
до 16.00 часа на 27.07.2021 г.

Съгласно  Чл. 143. Закона за движение по 
пътищата (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., доп., 
бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) На 
търга могат да се явят само юридическо лице, 
едноличен търговец или от физическо лице, 
регистрирано като земеделски стопанин по 
реда на Закона за подпомагане на земедел-
ските производители. 

повторен търг на 04.08.2021 год. при съ-
щите условия, на същото място и час.
За справки и информация: тел.0896310562

община Чупрене, на основание Запо-
вед № 327 от 05.07.2021 год. на кмета на 
община и Решение № 156 взето с прото-
кол № 21 от 26.03.2021 год. на общински 

съвет Чупрене
о Б Я В Я В А :

Процедура за провеждане на публични търгове 
с тайно наддаване по реда на Глава Х, Раздел 
ІІ от Наредбата за реда за придобиване, упра-
вление и разпореждане с общинско имущество 

на Община Чупрене /НРПУРОУ/ за отдаване 
под наем на свободни пасища, мери и ливади /
ПМЛ/ от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ на 
Община Чупрене на собственици на пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на 
БАБХ, съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за срок 

от една година-стопанската 2021/2022 год.
Имотите предмет на търговете са подробно 

описании в Приложение № 1, представляващо 
неразделна част от горепосочената заповед по: 
землище, номер на имота, площ на имота, начин 
на трайно ползване, местност и са публикувани 
на сайта на община Чупрене в раздел „търгове”.

началната тръжна цена за предоставяне на 
земи от ОПФ под наем е, както следва:

Землище Чупрене:
- пасища, мери-17,00 лв./дка.
- ливади-19,00 лв./дка.
Землище Върбово:
- пасища, мери-23,00 лв./дка.
- ливади-24,00 лв./дка.
Землище Търговище:
- пасища, мери-20,00 лв./дка.
- ливади-20,00 лв./дка.
Землище протопопинци:
- пасища, мери-26,00 лв./дка.
- ливади-26,00 лв./дка.
Землище Репляна:
- пасища, мери-17,00 лв./дка.
- ливади-14,00 лв./дка.
Землище Средогрив:
- пасища, мери-20,00 лв./дка.

- ливади-20,00 лв./дка.
Землище долни лом:
- пасища, мери-10,00 лв./дка.
-ливади-10,00 лв./дка.
Землище Горни лом:
-пасища, мери-17,00 лв./дка.
-ливади-17,00 лв./дка.
депозитът за участие в размер на 10% от 

началната тръжна цена, умножена по площта на 
имота се внася в брой на касата на Община Чу-
прене или по банков път.

Търговете да се проведат в Заседателната 
зала на Община Чупрене, както следва:

Землище Чупрене-27.07.2021 год.-10.00 часа.
Землище Върбово-27.07.2021 год.-10.20 часа
Землище Търговище-27.07.2021 год.-10.40 часа
Землище Протопопинци-27.07.2021 год.-11.00 часа
Землище Репляна-27.07.2021 год.-11.20 часа
Землище Средогрив-27.07.2021 год.-11.40 часа
Землище Долни Лом-27.07.2021 год.-13.00 часа
Землище Горни Лом-27.07.2021 год.-13.20 часа

документите за участие в тръговете се по-
дават в деловодството на Община Чупрене, стая 
21, в запечатан и оформен съгласно условията 
на тръжната документация плик всеки работен 
ден от 8,00 до 17.00 часа. Срок за подаване на 
тръжните документи-26.07.2021 год.-15,00 часа.

Цената на тръжната документация ца имо-
тите е на стойност 50,00 лв. /петдесет лева/ коя-
то сума не се възстановява. Тръжната докумен-
тация се закупува от деловодството на Община 
Чупрене, стая 21 всеки работен ден от 8,00 до 
17.00 часа. Срок за закупуване  на тръжните до-
кументи-26.07.2021 год.-12,00 часа.

За всеки обявен тръг се закупува тръжна 
документация и подава документация поотдел-
но.

право на участие в търга имат само соб-
ственици на пасищни селскостопански животни, 
регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ-физически, юридически лица 
и еднолични търговци, които нямат данъчни за-
дължения, задължения към Държавен фонд «Зе-
меделие», Държавен поземлен фонд, Общински 
поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от 
ЗСПЗЗ.

Един случай на 
Делта варианта на 
COVID-19 е установен 
във Видин. Това става 
ясно от информация, 
публикувана на Един-
ния информационен 
портал. 

Общо 43 случая 
на Делта вариант на 

SARS-CoV-2, известен 
като Индийски вари-
ант, и един случай на 
Бета вариант, известен 
като Южноафрикански, 
са установени от На-
ционалния център за 
заразни и паразитни 
болести чрез целоге-
номно секвениране. 

Пробите са взети от 
пациенти с COVID-19 
в периода 01-25 юни 
2021 г. и са от 14 обла-
сти на страната.

Анализирани са 
общо 95 клинични про-
би, при 93 от тях се 
установиха вирусни 
варианти с повишено 

значение за обществе-
ното здраве, от тях: 49 
(51.6%) са B.1.1.7 Алфа 
(британски), 43 (45.3%) 
са B.1.617.2 Делта (ин-
дийски) и 1 (1.1%) е 
B.1.351 Бета (южноаф-
рикански). 

Три от лицата, при 
които е установен Дел-

та вариантът на COVID-
19, са починали.

Най-много находки 
в пробите са установе-
ни в София, установени 
са случаи във Варна, 
Кюстендил, Перник, 
Русе, Монтана, Плевен, 
София, Шумен, Благо-
евград, Пазарджик, Ви-

дин, Габрово, Пловдив.
Министерството 

на здравеопазването 
призовава българските 
граждани да подходят 
отговорно към собстве-
ното си здраве и това 
на своите близки, като 
изберат ваксината 
срещу COVID-19.

На 6 юли начални-
кът на Регионалното 
управление на обра-
зованието във Видин 
Веселка Асенова беше 
освободена дисципли-
нарно от поста си. От 
Министерство на обра-
зованието съобщиха, 
че решението е взето 
от комисия във ведом-
ството след проведени 
комплексни проверки 
от звеното за вътрешен 
одит на министерство-
то, изискани писмени 
обяснения и изслуш-
ване. „В РУО Видин 
са открити финансови 
и административни 
нарушения при сключ-
ването на граждански 
договори и договори с 
фирми, при отчитане-

то на командировки и 
назначаването на пен-
сионирани директори 
на училища. Пропуски 
има също във вътреш-
ните правила и др.“, се 
казва в съобщението, 
публикувано на интер-
нет страницата на об-
разователното минис-
терство. 

За вестник „НИЕ“ 
Веселка Асенова зая-
ви, че няма финансови 
нарушения, а конста-
тациите от проверката, 
например, са свързани 
с липса на подпис на 
счетоводителя върху 
два граждански дого-
вора. Асенова комен-
тира, че в РУО – Ви-
дин е бил извършен 
подкрепящ одит, като 

направилият одитът 
информирал за уста-
новените пропуски и 
дал 15-дневен срок за 
разработване на план 
за действие за отстра-
няването им. „Обаче 
ние ги бяхме отстра-
нили още преди той 
да си тръгне, защото 
става въпрос за еле-
ментарни неща. Така 
че всичко е изпълнено 
още при подкрепящия 
одит и има необходи-
мите документи, които 
доказват това“, обясни 

Асенова. „Всеки, който 
работи, може да допус-
не грешка. Но тук става 
въпрос за незначител-
ни пропуски, които по 
никакъв начин не нару-
шават бюджета. Не се 
притеснявам от нищо. 
Извън разходите за 
заплати и осигуровки, 
бюджетът, който съм 
управлявала е изклю-
чително малък, чети-
рицифрена сума. През 
цялото време, в което 
съм била начело на 
Регионалното управле-
ние на образованието 

всичко е качествено 
извършвано и стриктно 
контролирано. И съдът 
в последствие ще до-
каже това“, посочи тя. 

В системата на об-
разованието във Видин 
в последните няколко 
години е постигнато 
спокойствие, включи-
телно по отношение на 
приема в гимназиите, 
подчерта още Веселка 
Асенова. 

Освен във Видин, 
ръководни промени 
има в още пет регио-
нални управления на 

образованието. Досе-
гашните началници на 
РУО в Шумен, Хасково 
и Враца са придоби-
ли право на пенсия. 
Началникът на РУО – 
Пловдив също е осво-
боден дисциплинарно. 
Министерството на об-
разованието и науката 
е обявило конкурси 
за нови началници на 
регионалните управле-
ния на образованието. 
Очаква се конкурсите 
да приключат до два 
месеца. През това 
време позициите ще 
бъдат заемани от вре-
менно изпълняващи 
длъжността.
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оБЩинСкА АдМиниСТРАЦиЯ - 
РУЖинЦи

оБлАСТ Видин
о Б Я В А о Б Я В А

бр. 25 понеделник -  неделя  13 - 18 юли 2021 г.

На основание Решение № 231 от 29.06.2021 г. на Общински 
съвет – Ружинци и Заповед № 475/ 08.07.2021 г. на Кмета на 
община Ружинци ОБЯВЯВА на 28.07.2021 г. от 11:00 часа в За-
седателната зала в сградата на община Ружинци публичен 
търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим 
имот при следните условия:

1. отдаване под наем на недвижим имот Сграда /Бивша ав-
тобусна спирка/ - 36 кв.м. находяща се в кв. 23, парцел VI– 936 по 
регулационния план на с. Дреновец, общ. Ружинци, обл. Видин.        

2. начална тръжна цена /месечен наем/ е 3 лв./кв.м. или общо 
108 лв. на месец.

3. Срок на договора за наем е 5 /пет/ години.
4. наема да се заплаща ежемесечно по банков/касов път на 

общината.
5. Търгът да се проведе на 28.07.2021 г. от 11:00 часа в засе-

дателната зала на Общинска администрация Ружинци.
6. Стъпка за наддаване – 5 % от началната тръжна цена.
7. депозит за участие -10 % от началната тръжна цена на имо-

та и се внася по банков път.
8. Тръжната документация се получава в сградата на Общин-

ска администрация Ружинци срещу внесена сума в размер на 5 лв. 
на касата на общината.

9. Заявления за участие в търга се подават в Общинска адми-
нистрация Ружинци в срок до 16,30 ч. на 27.07.2021 г.
За справки и информация тел. 09324 / 22-83, община Ружинци.

На основание Решение № 233 от 29.06.2021 г. на Общински 
съвет – Ружинци и Заповед № 476/ 08.07.2021 г. на Кмета на 
община Ружинци ОБЯВЯВА на 28.07.2021 г. от 10:00 часа в За-
седателната зала в сградата на община Ружинци публичен 
търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот об-
щинска собственост, при следните условия: 

1. продажба на недвижим имот - УПИ – 724, кв.18 – Двор с 
площ от 1620 кв.м. с построените в него Едноетажна масивна сгра-
да с площ от 208 кв.м., Едноетажна масивна сграда с площ от 147 
кв.м. и Навес от стоманобетонови елементи с площ от 144 кв.м., по 
регулационния план на с.Ружинци, общ.Ружинци, обл.Видин.

2. началната тръжна цена - 34530 лева.
3. начин на плащане - по банкова сметка на общината.
4. Търгът да се проведе на 28.07.2021 г. от 10:00 часа в заседа-

телната зала на Общинска администрация Ружинци.
5. Стъпка за наддаване – 5 % от началната тръжна цена.
6. депозит за участие - 5 % от началната тръжна цена на имота 

и се внася по банков път.
7. Тръжната документация се получава в сградата на Общин-

ска администрация Ружинци срещу внесена сума в размер на 5 лв. 
на касата на общината.

8. Заявления за участие в търга се подават в Общинска адми-
нистрация Ружинци в срок до 16,30 ч. на 27.07.2021 г.

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

Фестивал на българското кино 
се проведе в община Ружинци

Игрище по плажен волейбол 
правят в село Тополовец

При огромен ин-
терес от страна на 
жителите на село 
Дреновец кметът 
Александър Алексан-
дров откри второто 
издание на „Фестивал 
на българското кино 
в община Ружинци“. 
Многобройните зри-
тели имаха възмож-
ност да гледат филма 
„Като за последно“. 
По-рано през деня за най-малките 
жители и гости на селото в сало-
на на Народно читалище „Христо 
Ботев-1926“ имаше прожекция на 
детски филм.

Вечерта на втория ден на фес-
тивала жителите и гостите на село 
Ружинци с нетърпение се отправи-
ха към големия екран на площада. 
Те се забавляваха с рокаджийския 
български филм „Голямата исти-
на за група Жигули“. Преди това 
от 20.00 часа с добре селекти-
ран подгряващ ретро сет с DJ Ivo 
Ivanov върна зрителите назад във 
времето с любимите песни от дис-

котечните години. 
Третият ден от „Фестивал на 

българското кино в община Ру-
жинци“ се превърна в празник за 
жителите на Бело поле, които по-
казаха, че са истински почитатели 
на българското кино. По програма 
трябваше да върви друг филм, 
но организаторите се съобразиха 
с желанието на публиката, които 
поискаха да им бъде представена 
комедия. Вечерта придоби още 
по-голям чар, когато на мястото 
пред екрана се появиха хора по 
оградите и колите, одеялца, които 
уютно приканваха гостите да за-

емат удобна позиция 
за предстоящата зат-
рогваща прожекция. 
Вечерта премина спо-
койно и приятно, а фи-
лмите докоснаха малки 
и големи с магията си.

иВо иванов

По идея на жители на с. Топо-
ловец Община Ружинци е изгра-
дила игрище за плажен волей-
бол в парка в центъра на селото. 
Новината съобщи кметът на Ру-
жинци Александър Александров. 
„Мястото беше неизползваемо до 
този момент, а сега даваме шанс 
на младите да тренират, да се 
състезават в един много атракти-
вен сезонен спорт. Имаме идея да 
създадем и регистрираме клуб и 
да участваме в състезания. Това 
е нова възможност за пълноценно 
и приятно прекарване на свобод-

ното време“, обясни Алексан-
дров. 

За всички желаещи ще има 
и безплатни тренировки, които 
ще се провеждат всеки ден от 
18:00 часа на новото игрище. 
„Предстои организиране и 
провеждане на първия турнир 
по плажен волейбол и офици-
ално откриване. Имаме още 
работа: да монтираме пейки и 
ограда и още неща. Благодаря 
на всички, които взеха участие 
в трансформацията на тере-
на. Нека заедно да изживеем 
едно прекрасно лято с най-
красивия и атрактивен летен 
спорт“, каза кметът на община 
Ружинци
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продавам метален навес.
Размери: 60/12/4 метра.

Тел.: 0876 41 99 30

издател: „кей инвестмънтс“ еоод
Авторът носи пълна отговорност за написаното.

Хонорари се изплащат само за поръчани материали.

www.niebg.net    info@niebg.net
тел.: 0895 986 313, 0882 026 676

пРодАВА 
иМоТи

продавам двуста-
ен тухлен апартамент 
в ж.к. „Съединение“ и 
първи етаж от къща, 
150 кв. м, с двор 300 кв. 
м, в района на Полици-
ята; тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

продавам двустай-

ни тухлени апартамен-
ти - в ж.к. „Съединение”, 
70 кв. м, ет. 1, ремонти-
ран и обзаведен, и в ж.к. 
„Химик”, ет. 4; тел.: 094/ 
600 399, 0887 381 855

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

продавам във Ви-

дин къщи и апартамен-
ти и парцели в Западна 
и Южна промишлена 
зона; тел.: 0888 622 789

продавам втори 
етаж от къща, 90 кв.м, 
с двор, собствен вход, в 
центъра на Видин, цена 
57 000 лв.; тел.: 094/ 
600 399, 0887 381 855

продавам гарсони-
ери в ж.к. „Крум Бъч-

варов, 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 масив-
на едноетажна къща, с 
жилищна площ около 
75 кв. м, находяща се в 
централната част на гр. 
Видин, с дворно място 
375 кв. м; тел.: 0877 151 
848, 0876 808 296

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

продавам двуста-
ен тухлен апартамент, 
70 кв.м, с гараж, в кв. 
„Калето”; тел.: 094/ 600 
399, 0887 381 855

продавам хубав 
двустаен апартамент в 
ж.к. „Химик“ и многоста-
ен апартамент, 150 кв. 
м, с гараж, в центъра; 
тел.: 0878 864 985, 0899 
864 954

продавам изгодно 
голяма тухлена гарсо-
ниера в ж.к. “Химик”, 50 
кв. м; тел.: 0888 259 935

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

продавам къща в 
село Новоселци, цена 
4500 лв.; тел.: 0898 803 
419

продавам едное-
тажна къща в кв. „Ка-
лето“, след основен 
ремонт, с прилежащо 
дворно място 180 кв. м, 
озеленено; тел.: 0878 
864 985, 0899 864 954

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

продавам самос-
тоятелна къща, на два 
етажа по 80 кв. м и двор 
270 кв. м, до Пазара, 
цена 70 000 лв.; тел.: 
094/ 600 399,0887 381 
855

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

продавам двуста-
ен тухлен апартамент в 
центъра и тристайни ту-
хлени до площад „Таш-
кюприя“, ет. 1 (висок) и 
ет. 2; тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

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

продавам тристаен 
тухлен апартамент в кв. 
„Калето”, 100 кв. м, с та-
ванска стая; 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 обработ-
ваема земеделска земя 
и дялове от ниви в об-
щина Видин, Брегово, 
Ново село, Грамада, 
Кула, Димово, Макреш, 
Ружинци, Бойница. По-
мощ при изготвяне на 
документи. Безплатни 
правни съвети. Запла-
щане веднага; тел.: 
0878 864 985, 0899 864 
954

купувам промиш-
лен/търговски или друг 
вид имот в град Видин, 
със сграда и двор, за 
предпочитане на изпла-
щане 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 
двустаен апартамент 
във Видин, ул. „Пеьо 
Яворов”, срещу жп гара-
та; тел.: 0888 950 234

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

давам под наем ха-
лета; тел.: 0888 677 866

ТЪРСи под нАеМ 

Търся самостоятел-
на къща под наем, гар-
сониера или двустаен; 
тел.: 0899 484 805

РАЗни пРодАЖБи 

продавам люцер-

нови бали; тел.: 0876 
467 690

продавам дърво-
делски машини – бан-
циг, абрихт, дърводел-
ски инвентар; тел.: 0882 
096 555

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

продавам банциг 
и борапарат; тел.: 0884 
850 159

РАЗни кУпУВА

купувам пчелен 
мед; тел.:   0887 621 
540

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

РАБоТА

Търся втора жена 
за гледане на възраст-
на жена в град Галати-
на, Италия (на тока на 
ботуша); тел.: 0893 583 
899

Търся продавач на 
вестници; тел.: 0879 
168 048

УСлУГи

Ремонт на покриви, 
огради и други строи-
телни дейности; тел.: 
0892 700 063

Уроци по английски 
език от частен учител; 
тел.: 0896 294 434

Ремонт и продажба 
на хладилници и фризе-
ри; тел.: 0878 236 392, 
Пепи

С т р о и т е л н о - р е -
монтни дейности, бо-
ядисване, преградни 
стени, фаянс, ламинат, 
ВиК инсталации; тел.: 
0898 674 203, 0889 128 
424, 0896 332 063

ЗАпоЗнАнСТВА

50-годишен мъж, 
сам, сирак, търси са-
мотна и сериозна биз-
нес дама над 50 години, 
за която да работи и 
живее постоянно; тел.: 
0886 889 610

Започва приемът на документи по 
новия дизайн на мярката 60/40 

Агенцията по заетостта старти-
ра процедура за кандидатстване 
на работодатели по мярката, при-
добила популярност като 60/40. 
Изплащането на средства за за-
пазване заетостта на работници и 
служители след периода на извън-
редното положение ще продължи 
и за месеците юни и юли. Това е 
регламентирано по реда на Поста-
новление № 151 от 03.07.2020 г., 
което за този период е изменено 
и допълнено с Постановление на 
МС № 213, публикувано в брой 56 
на Държавен вестник от 06.07.2021 
г.

През периода юни-юли 2021 
г. ще се подкрепя запазването на 
заетостта в предприятия, осъщест-
вяващи икономическа дейност в 
посочените в ПМС 151/2020 г. сек-
тори, чиито средномесечни прихо-
ди от продажби през 2020 г. са на-
малели в сравнение с 2019 г.

Регламентираната подкрепа 
за новия етап вече ще се опреде-
ля на база осигурителния доход 
на работниците и служителите за 
месец април 2021 г. Тя се запазва 
в размер на 60% от дохода и оси-
гурителните вноски на всяко заето 
лице в предприятия, чиито прихо-
ди от продажби са намалели с не 
по-малко от 40 на сто през месеца, 
за който се предоставя подкрепата 
спрямо същия месец от 2019 г. Фи-
нансова подкрепа в размер на 50% 
се предоставя за запазване на за-
етостта на работещите в предпри-
ятия, чиито приходи от продажби 
през сравняваните периоди са на-
малели с не по-малко от 30 на сто. 
За учредените след 1 юни 2019 г. 
спадът на приходите за месеца, 

за който кандидатстват, ще се оп-
ределя спрямо средномесечните 
приходи за 2020 г.

Средствата и по настоящия ди-
зайн на мярката ще се изплащат 
месечно, като подаването на доку-
ментите ще бъде допустимо само 
в рамките на месеца, следващ 
изтеклия месец, за който се канди-
датства. Работодателите, които же-
лаят да получат подкрепа за двата 
месеца, ще могат да кандидатстват 
последователно, ползвайки едни и 
същи формуляри и образци на до-
кументи за двата месеца. 

И при този етап на мярката 
60/40, заявлението и документите 
за изплащане на средства по реда 
на Постановлението се подават в 
Дирекция „Бюро по труда”, обслуж-
ваща територията по мястото на 
работа на работниците и служи-
телите, независимо от начина на 
подаването им! Заявления и при-
дружаващите ги документи могат 
да се подават по електронен път 
чрез Системата за сигурно елек-
тронно връчване /ССЕВ/, да се из-
пращат чрез лицензиран пощенски 
оператор, както и да се представят 
на място в съответното бюро по 
труда.

Информация за работодатели-
те, процедура за кандидатстване, 
съдържаща условията, изисквани-
ята, реда и начина за кандидатства-
не, са публикувани на електронния 
сайт на Агенцията по заетостта, в 
рубриката „Финансови стимули за 
запазване на заетостта”. Запозна-
лите се с публикуваните докумен-
ти могат да получат допълнителна 
информация и във всяка дирекция 
„Бюро по труда” в страната.
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Откриха жътвата във Видинско
С пресъздаване на 

ритуала „зажънване“ 
бе открита жътвената 
кампания във Видин-
ско. Той беше пред-
ставен от самодейци 
от Народно читалище 
„Мито Марков-1912“-  
- село Макреш и На-
родно читалище „На-
дежда-1906“ – село 
Раковица.

Празникът се про-
веде в землището 
на село Макреш и 
на него присъстваха 
кметът на община 

Макреш Митко Ан-
тов, представители 
на Видинския съюз 
на зърнопроизводи-
телите, на Областна 
дирекция „Земеде-
лие“, на териториал-
ната структура на ДФ 
„Земеделие“, както 
и много земеделски 
производители от ця-
лата област. 

Водосвет за здра-
ве отслужи Негово 
Високопреосвещен-
ство Видинският мит-
рополит Даниил. 

С голям успех преминаха Летните 
музикални празници „Баба Вида“ 

която беше и замест-

ник-кметът на Общи-
на Видин по хума-
нитарни дейности и 
социална политика 
Борислава Борисо-

ва. „Много се рад-
вам, че с всички вас 
и с нашите звездни 

гости ще съпрежи-
веем невероятната, 
неповторимата музи-
ка на италианските 
оперни композитори. 

Тези летни празници 
са по идея на профе-
сор Иванка Нинова, 

която ще имаме удо-
волствието да чуем 
тази вечер. Те се ре-
ализират и благода-
рение на съпричаст-

ността и подкрепата 
на Община Видин и 
лично на кмета д-р 
Цветан Ценков, за 
което поднасям мо-
ите и на колегите 
ми благодарности“, 
сподели Мирослав 
Кръстев. Той изра-
зи надежда, че това 
е само началото и 
следващата година 
обхватът на фести-
вала ще се разшири 
и с други изкуства. 

Концертът в петък 
вечер беше истински 
празник на класиче-
ската музика. Под 
диригентството на 
Давид Холцингер 
оперните звезди 
Габриела Георгиева 
(сопран), Иванка Ни-
нова (мецосопран), 
световноизвестният 
баритон Кирил Мано-
лов, както и тенорите 
Валерий Георгиев, 
Михаил Михайлов, 
Борис Тасков пред-
ставиха популярни 
арии и дуети от опе-
ри на Джузепе Вер-
ди, Джакомо Пучини, 
Умберто Джордано, 
Пиетро Маскани. 
Кулминацията на 
концерта беше, кога-
то шестимата изпъл-
нители се събраха 
заедно на сцената и 
изпяха „О sole mio“ 
и „Наздравица“ от 
операта „Травиата“, 
с което вдигнаха пуб-
ликата на крака. 

На финала на 

Оперната гала проф. 
Иванка Нинова спо-

дели, че музикални-
те празници са нейна 
отдавнашна мечта, 
която сега се сбъд-
ва. „Надявам се те 

да станат традиция 
и година след година 
тук да се срещаме с 
голямото изкуство“, 
сподели нашата съ-
гражданка. 

Летните музикал-
ни празници продъл-
жиха и на 10 юли. От 
20:00 часа на сце-
ната в „Баба Вида“ 
се проведе оперет-

на гала. Диригент 
на концерта беше 

Димитър Косев. Ка-
терина Тупарова 
(сопран), Добрина 
Икономова (сопран), 
Лидия Лазарова (со-

пран), Александър 
Мутафчийски (бари-
тон), Валерий Геор-
гиев (тенор), Михаил 
Михайлов (тенор) 
представиха арии и 
дуети от оперети на 
Имре Калман, Франц 
Лехар, Асен Карасто-
янов, Йохан Щраус – 
син.


