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Скъпи съграждани, 
На 26-ти октомври 

Видин празнува духов-
ния си празник – Деня 

на свети Димитър Солунски 
Чудотворец. По този повод, 
желая на всички много надеж-
да и здраве! Да има мъдрост и 
оптимизъм в сърцата ни, да е 
празнично и светло в домовете ни! 

Нека на този ден загърбим негативизма и от 
славната история на нашия старопрестолен двухи-
лядолетен град почерпим вдъхновение и съзида-
телни сили – само така ще продължи съграждането 
на Видин, част от което трябва да сме и всички ние. 
Нека трудностите и препятствията днес да са стъп-
ки към утрешния успех. И както вратите на храма се 
отварят на този ден, така да се отворят душите ни 
за ново съзидание. Защото няма по-голямо щастие 
от това да оставиш след себе си нещо сътворено!

Честит празник на 
всички видинчани! 
Честит празник на 

строителите на 
Видин!

Владимир Тошев, 
народен представител в 
44-то народно събрание

Пожелавам на видинлии да са по-позитивни, 
защото Видин е прекрасен!

Уважаеми съграждани,
Преди повече от две десетилетия 26 октомври – Димитровден, е избран за Духовен 

празник на нашия град. Оттогава насам всяка година на тази дата отдаваме почит пред 
славното минало на Видин, прекланяме се пред мъдростта на предците ни. Изпълва ни гор-
дост, че вървим по земя, по която хилядолетия наред са стъпвали родолюбиви българи. 

Днес отново камбаните на Катедралния храм „Св. вкмч Димитър Солунски“ ще зазвънят 
и празнично ще отекнат в сърцата и душите на всички нас, които милеем 
за Видин. За да ни припомнят, че имаме дълг пред идните поколения – да 
съхраним сътвореното от тези преди нас, но и да обединим съзидателни сили и енергия, за да 
надграждаме и направим нашия град още по-хубаво място за живот.

От сърце пожелавам на видинчани да бъдат здрави, в семействата им да има мир 
и разбирателство и винаги да вървят с гордо изправени глави, защото сме родени в 
най-прекрасния край на България! Нека свети Димитър закриля и благослови град 
Видин и всички негови жители!

Честит празник!
д-р Цветан Ценков, кмет на община Видин

Уважаеми  
съграждани, 
За мен е чест и удо-

волствие да Ви поз-
дравя с големия християнски 
празник и духовен празник на 
град Видин – Димитровден.

Нека този ден бъде изпълнен с 
позитивизъм и всички да се помо-
лим Свети Димитър Солунски да ни закриля и води 
към светло бъдеще!

Вярвам, че заедно държавната, местната власт 
и гражданското общество ще продължим да раз-
виваме нашия прекрасен край, и водени от обичта 
към Видин ще работим в посока превръщането му 
в предпочитано място за живеене на всички поко-
ления. 

На днешния празничен ден пожелавам на всич-
ки видинчани винаги да има надежда, спокойствие 

и благоденствие в семей-
ствата им!  Бъдете здрави 
и носете вярата в доброто в 
сърцата си!

Честит празник на 
всички жители и прия-

тели на Видин!
МоМЧил СТАнкоВ

областен управител на 
област Видин

Уважаеми съграждани,
Димитровден се е превърнал в символ. Символ на спомена за миналото, 

което ще проправи пътя на бъдещето. Символ на онова, което стои точно 
пред очите ни, но върху което ние понякога не се замисляме. Видин е град с 
двухилядолетна история, със съхранени традиции, с уникално културно-ис-
торическо наследство, с чудесна природа, с добри хора! Затова и Видин е 

град с перспективи за развитие! 
На родените във Видин, където и по света да са те днес, както 

и на хората, които са избрали този старопрестолен град за свой дом, 
пожелавам много здраве, щастие и успехи, вяра в доброто бъдеще и оптимизъм, че то 
ще се случи! От сърце честитя празника и на работещите в строителния бранш, както 
и на всички именици!

Нека свети Димитър винаги бди над нас и над нашия Видин!
Генади Велков, председател на обС - Видин

Уважаеми съграждани,
Честит Димитровден! Честит празник на всички, които но-

сят името на свети Димитър! Честит професионален праз-
ник на работещите в строителния бранш! Честит празник 
на всички, родени във Видин, както и на избралите да живе-

ят, създадат семейства и работят в нашия красив общ 
дом!

Днес отново градът ще бъде огласен от меден камбанен звън от камбанарията на 
храма „Свети вкмч. Димитър Солунски“ и ще прозвучат искрени молитви за добруването 
на двухилядолетния Видин, съхранил традиции и уникално културно-историческо на-
следство! Днес всеки видинлия ще отправи молитва за щастие, успехи, здраве и прос-
перитет – в личен план и за нашия град! 
Нека свети Димитър да закриля всички нас и нашия град! За да 

пребъде Видин! 
димитър Велков

председател на обС и облС на БСп - Видин

„НИЕ“: Д-р Ценков, бла-
годаря, че в натоварения 
Ви график намерихте вре-
ме за това интервю. Изми-
на почти една година от 
встъпването Ви в длъж-
ност. Кой е най-големият 
успех, който постигнахте 
за това време и какво не 
успяхте да довършите?

д-р Цветан Ценков: Не 
бих искал да говоря за успе-
хи. Какво значи успех? Това 
да почистиш града от табела 
до табела, например, не го 
смятам за успех, а за свърше-

на работа, за което граждани-
те на община Видин в крайна 
сметка са ми гласували до-
верие. Макар че съвсем не 
беше лесно –  повече от шест 
месеца се борим с бурените, 
тревата, кастрим храсти в 
градините, поддържаме зеле-
ните площи и това е видимо 
за хората. Да сложим в ред 
озеленяването и чистотата 
хич не е малка работа. Още 
повече че сега ни предстои 
в Общинския съвет да бъде 

Представители на културните 
институти във Видин обсъдиха 

проблемите в този сектор
Дискусията бе организирана по 

инициатива на народния 
представител от ПП ГЕРБ Калин Вельов

На културата тряб-
ва да се гледа като на 
приоритет, а хората, ра-
ботещи в тази сфера, 
да получават достойно 
възнаграждение, каквото 
беше постигнато в систе-
мата на училищното об-
разование, в следствие 
на обявяването му от на-
стоящото правителство 
за приоритетна област. 
Това заяви народният 
представител и член на 

Комисията по културата 
и медиите в 44-ото На-
родно събрание Калин 
Вельов на проведена по 
негова инициатива сре-
ща с видински деятели на 
културата. Във форума 
участваха още народният 
представител Владимир 
Тошев, заместник-кме-
тът на община Видин по 
хуманитарните дейности 
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Ролята на читалищата за развитие на културния туризъм дискутираха на кръгла маса в Община Видин
В дискусиите се включи народният представител от ГЕРБ Калин Вельов 

Концерт на Ансамбъл „Дунав“ по случай Димитровден

Ролята на читалищата 
за развитие на културния 
туризъм дискутираха на 
кръгла маса в Община 
Видин.  В дискусиите се 

включи народният пред-
ставител от ГЕРБ Калин 
Вельов. Кметът на общи-
ната д-р Цветан Ценков 
дойде да го поздрави, 

като сподели намеренията 
на местната институция, 
свързани с развитието на 
културния туризъм. Той 
подчерта също, че е не-
мислимо в съвременния 
свят културните институти 
да работят сами за себе 
си. Д-р Ценков каза, че Ви-
дин е град с много голям 
потенциал и само със съв-
местни усилия могат да 
се реализират модерните 
идеи и програми, върху 
които се работи.

Инициативата за дис-
кусиите е част от програ-
мата, посветена на Дими-
тровден – Духовен празник 
на град Видин. Кръглата 

маса се проведе в залата 
на Общинския съвет и в 
нея взеха участие чита-
лищни дейци, представи-
тели на културни инсти-
тути и неправителствени 
организации. Приветствие 
към присъстващите под-
несе заместник-кметът 
на общината Борислава 
Борисова. Тя отбеляза, 
че само в добро сътруд-
ничество с всички тях, Об-
щина Видин може успеш-
но да развива културния 
туризъм, реализирайки 
креативни програми. 

Народният представи-
тел и член на Комисията 
по културата и медиите 

в 44-ото Народно събра-
ние Калин Вельов говори 
за впечатленията си от 
пътуванията в страната 
и каза, че има добър при-
мер малки и китни села да 
се превръщат в популярни 
дестинации, благодарение 
предимно на културния 
туризъм. Той изрази мне-
нието си, че едно читали-
ще може да покаже цяла 
културна програма, която 
включва и музика, и тан-
ци, както и да представи 
местната кухня. Затова не-
говата роля ще става още 
по-важна, а и към малки-
те селища има все по-го-
лям интерес от страна на 

младите хора. Друга тема, 
която засегна народният 
представител, е актив-
ното популяризиране на 
фолклорните фестивали 
и други културни прояви 
чрез социалните медии.

Участниците в кръгла-
та маса споделиха добри 
практики и бяха едино-
душни, че има създаде-
ни качествени продукти и 
събития за туристи. Те се 
обединиха около идеята 
обаче, че това не се по-
пуляризира достатъчно, 
както и за въвеждането на 
общ бранд, който да пред-
ставя дейността на чита-
лищата в общината.

Сред зрителите беше и народният представи-
тел Калин Вельов

Празничните изяви 
по случай Димитров-
ден започнаха още на 
19 октомври с концерт 
на Ансамбъл „Дунав“. 
На сцената на площад 
„Бдинци“ артистите от 
Ансамбъла за народни 
песни и танци зарадваха 
многобройните почита-
тели на фолклора с 45-
минутна програма. Сред 
зрителите, дошли да се 
насладят на майстор-
ството на танцьорите, 
певците и музикантите, 
бяха народният пред-
ставител Калин Вельов, 
кметът на община Видин 
д-р Цветан Ценков и за-
местник-кметът Борис-
лава Борисова.

Интересната програ-
ма включваше песни и 
оркестрово изпълнение 
– „Северняшка сюита“. 
Представени бяха и три 

смесени танца, един от 
които от Тракийската 
фолклорна област и два 
от Видинския регион – 
„Надиграване“ и „По ме-

гданите на Видинско“. 
За пореден път из-

пълнителите от Ансам-
бъл „Дунав“ подариха 
на видинската публика 
незабравими мигове, 
изпълнени с магията на 
неповторимото фолклор-
но богатство на страната 

ни. Концертът сложи и 
подобаващо начало на 
разнообразната култур-
на програма, която Об-
щината бе подготвила в 
седмицата преди Духов-
ния празник на Видин – 
Димитровден. 
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Борислава Борисова, за-
местник областните упра-
вители Лъчезар Попиванов 
и Анжело Методиев, както 
и дейци от различни сфери 
на културата.

Срещата откри на-
родният представител от 
ГЕРБ – Видин Владимир 
Тошев, който сподели, че 
се радва, че колегата му 
от Парламентарната група 
на ГЕРБ е избрал нашия 
град като едно от първите 
места в България, където 
идва, за да се срещне с 
хората, които съхраняват 
българщината – дейците 
на културата. „Ние има с 
какво да сме горди. Защото 
Видин е един от градовете, 
където всяка сфера на кул-
турата е застъпена – музи-
ка, изобразително изкуство, 
театрално, библиотечно и 
читалищно дело и т.н.“, по-
сочи Владимир Тошев.

Народният представи-
тел Калин Вельов обясни, 
че целта на тези срещи е да 
си изгради цялостна карти-
на за основните проблеми, 
на които спешно трябва да 
се обърне внимание. „Набе-
лязвам си конкретни точки, 
можем да го наречем и про-
грама, която се надявам до 
един месец да бъде избис-
трена и да бъде разпозната 
като приоритетна в култур-
ния сектор“, каза Вельов.

Основен проблем, кой-
то бе очертан по време на 
дискусията, е прекъснатата 
връзка между образование 
и култура, от което следва и 
липсата на млади подготве-
ни кадри, които да постъп-

ват в Симфониета – Видин, 
Градския духов оркестър и 
Ансамбъла за народни пес-
ни и танци „Дунав“. Темата 
повдигна ръководителят 
на Ансамбъл „Дунав“ Деян 
Славчев, който обърна вни-
мание на необходимостта 
от преподаване на народ-
ни танци още в детските 
градини и училищата, като 

това се прави от подготвени 
хореографи. 

Калин Вельов посочи, 
че този въпрос е поставян 
и на други срещи. „Опре-
делено ще проведа серио-
зен разговор с министъра 
на образованието, веднъж 
за присъствието на кул-
турата в образователните 
програми и втори път – за 

народните танци. Българи 
сме, фолклорът е нашата 
идентичност и той трябва 
да присъства в училище“, 
категоричен бе народният 
представител.

Директорът на Симфо-
ниета – Видин Мирослав 
Кръстев сподели, че някога 
във видинското училище по 
изкуствата са се подготвяли 
много музиканти и една част 
от тях по-късно са идвали 
в симфоничния оркестър. 
Кадрите би трябвало да 
тръгват от школите, да ми-
нат през училището по из-
куствата и оттам да постъ-
пят в културните институти, 
но в момента тази връзка 
е прекъсната, коментира 
Кръстев. „За радост при нас 
дойдоха млади хора от дру-
ги части на страната, някои 
от тях все още студенти, но 
всички са чудесни музикан-
ти. Хубаво е, че идват хора 
отвън, но на мен ми се иска 
да дойдат и наши, видински 
деца“, каза директорът на 
Симфониетата. 

Редица културни инсти-
тути споделиха за недос-
татъчното финансиране, 
с което разполагат. Във 
връзка с това Калин Вельов 
коментира, че в момента в 
Европа водещо е проектно-
то финансиране в сферата 
на културата. Затова народ-
ният представител призова 
културните институти да 
бъдат активни и да изгра-
дят необходимия капаци-
тет, за да кандидатстват с 
проекти. Днес културата 
се бори за оцеляване чрез 
дигитализацията, подчерта 
Вельов и допълни, че все 
по-жизнено важна става и 

Общинската организация на ПП ГЕРБ - Димово е с ново ръководство и нов ръководител 

Депутатът Калин Вельов проведе среща-
разговор с представители на медиите в Реги-
оналния пресклуб на БТА във Видин по пробле-
мите на регионалния печат, осигуреността на 
медиите с кадри и технически средства. Ос-
новният въпрос, който дискутираха бе свобо-
дата на словото и проблема с фалшивите но-
вини, мястото и ролята на социалните мрежи. 
В дискусията участва и депутатът Владимир 
Тошев

Новият ръководи-
тел на Общинската 
партийна организация 
на ГЕРБ Илиян Лилов

Димовската общинска организация е в добра 
кондиция, каза пред събранието Владимир Тошев, 
областен координатор на ПП ГЕРБ

Илиян Лилов е избра-
ният нов ръководител на 
Общинската организация 
на ПП ГЕРБ в Димово. Той 
бе избран единодушно 
на провелото се изборно 
събрание на общинската 
структура на 19 октом-
ври в залата на читалище 
„Пайисий Хилендарски” в 
града.   Делегатите на съ-
бранието единодушно гла-
суваха за предложените 
кандидатури на Илиян Ли-
лов, Олга Владимирова, 
Калин Пеев, Бойчо Бойчев 
и Георги Георгиев, с които 

се попълни съставът на 
общинското ръководство 
на партията и той е изця-
ло нов. Те заеха местата 
на напусналите  по лични 
причини членове на ръко-
водството на общинската 
организация на ПП ГЕРБ 
- Димово. 

Новият ръководител на 
Общинската партийна ор-
ганизация Илиян Лилов е 
49-годишен, има собствен 
бизнес, семеен е с две 
деца.

Димовската общинска 
организация на ПП ГЕРБ е 
в добра кондиция, работи 
добре и води редовен ор-

ганизационен живот, неза-
висимо от ограниченията 
наложени от пандемията, 
каза в словото си пред 
събранието Владимир 
Тошев, областен коорди-
натор  на ПП ГЕРБ. Само 

за последния месец но-
вопостъпилите членове в 
общинската организация 
са 11, уточни Тошев. „Това 
означава, че водим устой-
чива политика и тя е насо-
чена към хората“, каза об-
ластният координатор.

Илиян Лилов, благода-
ри за доверието и увери, 
че ще работи за издигане 
авторитета на ПП ГЕРБ в 
общината и областта за 
утвърждаване доверието 
в организацията и нейните 
членове, и провеждането 
на богат организационен 
живот. 

Изборното партийното 
събрание в град Димово се 
проведе при спазването на 
всички противоепидемич-
ни мерки, осигурени бяха 
маски и дезинфектанти за 
всички присъстващи.

рекламата, най-вече чрез 
социалните медии.

Директорката на Регио-
налния исторически музей 
Десислава Божидарова из-
рази мнение, че трябва да 
се помисли за промяна на 
критериите за определяне 
на стандартите за субсиди-
раните бройки. Тя обърна 
внимание, че РИМ – Видин 
трябва да поддържа шест 
различни обекта – по отно-
шение на което като цяло 

възможностите за канди-
датстване с проекти са огра-
ничени, а същевременно 
получава същото финанси-
ране като регионални музеи 
с по-малко обекти. Божида-
рова обърна внимание още, 
че е много трудно в музеите 
да бъдат привлечени моти-

вирани млади хора, защото 
като млади учители те ще 
получават двойно по-висо-
ки заплати, отколкото ако 
станат музейни работници. 

„Тук идва генерални-
ят разговор. Което и да е 
бъдещото правителство, 
културата трябва да бъде 

ръка за ръка с образовани-
ето. И по същия начин, по 
който образованието беше 
приоритетно изведено и 
виждаме как учителската 
професия в момента е ат-
рактивна, а учителите са с 
едни добри заплати, така 
да бъде третирана и култу-
рата. И заплатите на всички 
хора в сектор „Култура“ да 
тръгнат нагоре, така че вече 
да имаме самочувствието 
на справедливо възнаграж-

давани за работата си“, от-
беляза Калин Вельов. 

Той увери, че с дискуси-
ята във Видин се поставя 
началото на един разговор 
за бъдещето на културата. 
„Идеята на тези срещи не 
е да бъдат предизборни 
или кампанийни. Идеята 

е да бъдат с някаква регу-
лярност и следващия път, 
когато дойда, да мога да 
кажа какво съм предприел 
по проблемите, които сега 
обсъждаме“, подчерта на-
родният представител.

Зам.-кметът на Видин Борисова: Разчитаме 
на Вас – да се чуе в Министерство на 

културата гласът на видинчани

В рамките на диску-
сията заместник-кме-
тът на община Видин 
Борислава Борисова 
увери, че Общината и 
занапред ще продължи 
да подкрепя видински-
те културни институти. 
Припомни плановете на 
общинското ръководство 
от следващата година да 
бъде създаден общин-
ски културен институт, 
който да е второстепе-
нен разпоредител с бю-
джетни средства и ще 
може самостоятелно да 
кандидатства с проекти. 
Зам.-кметът допълни, 

че и до момента Общи-
на Видин винаги, когато 
това е било възможно, 
е включвала културни-
те институти в проекти 
– благодарение на това 
Градският духов оркес-
тър се е сдобил с нови 
инструменти. 

Борислава Борисова 
благодари на народния 
представител Калин Ве-
льов за инициативата и 
го призова: „Разчитаме 
на Вас – да се чуе в Ми-
нистерство на културата 
гласът на видинчани. 
Винаги сте добре дошъл 
във Видин!“

Представители на културните институти във Видин обсъдиха проблемите в този сектор
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гласувано създаване на 
общинско предприятие, 
което да се занимава с 
озеленяване, чистота и ко-
мунални дейности и то ще 
е в основата на добрия об-

лик на Видин. 
В момента върви об-

ществена поръчка за за-
купуване на машини с цел 
наистина нашият град да 
стане едно още по-пре-
красно място за живеене 
и да се подобри и обликът 
на останалите населени 
места в общината. Защо-
то Видин има невероятни 
природни дадености, пре-
красен парк, който беше 
занемарен и сега го въз-
становяваме. 

Тема, важна за хора-
та, са действията, които 
е нужно да предприемем 
във връзка със стартира-
нето на изграждането на 
магистралния път – това 
изисква да се направят по 
един съвременен модерен 
начин всички подходи към 
града. Дори преди малко 
разговарях с г-жа Манева 
от АПИ, тъй като все още 
има някои неуредици, ко-
ито се изглаждат. С нея 
говорихме точно за пътна-
та инфраструктура и през 
новия програмен период 
Община Видин ще може 
да кандидатства директно 
през АПИ за средства, с 
които да се направят под-
ходите. Визирам отсечката 
от „Видахим“ до сградата 
на КАТ, където ми се иска 
да се направи зелена раз-
делителна ивица между 
двете платна, да има този 
участък представителен 
вид. Вторият подход към 
града, който всъщност ще 
се превърне в основен, 
е при надлезът на Ново-
селци и там също всичко 
трябва да се изпипа, ве-
роятно ще се наложат и 
отчуждителни процедури, 
а след това трябва да се 
ремонтира изцяло връзка-
та с бул. „Панония“ и оттам 
– до центъра на града. Съ-
щото се отнася и за надле-
за, който е по пътя за Ино-
во – той също трябва да 
стане едно модерно пътно 
съоръжение. И стигаме до 
надлеза на пътя за Капита-
новци, откъдето всъщност 
всички, пристигащи от чуж-
бина, влизат в града. 

Всичко това е едно 
предизвикателство, с кое-

то трябва да се справим в 
следващите 2-3 години.

Другото предизвика-
телство е изработването 
на новия устройствен план 
на града. До март догоди-
на трябва да сме готови и 
с разработването на пла-

на за интегрирано разви-
тие на Община Видин, за 
да може да се заложи за 
следващите години раз-
витието и на Северната 
индустриална зона, и на 
Западната индустриална 
зона, и на Южната индус-
триална зона.

„НИЕ“: Говорейки за 
индустриални зони, ще 
има ли нови предпри-
ятия, които да 
стартират дей-
ност там?

д-р Цветан Цен-
ков: Това, което 
може би най-много 
вълнува хората, е 
именно развитието 
на икономиката и 
привличането на ин-
веститори. За мое 
най-голямо съжа-
ление малко след 
началото на манда-
та започна и ситуа-
цията с COVID-19, 
вследствие на което 
контактите се огра-
ничиха. Но въпреки 
това не съм спрял да 
работя по тази тема. 

Със старта на из-
граждането на газо-
провода към Сърбия, 
който преминава и 
през територията на 
Видинска област, ак-
туален стана въпро-
сът и за газификаци-
ята на нашия град, 
което също е от зна-
чение за потенциал-
ните инвеститори. 
Община Видин внесе 
писма и предложе-
ния до отговорните 
държавни институ-
ции с настояване за 
осигуряване на въз-
можност и Видин да 
бъде снабдяван с газ 
от този газопровод. 
Но вместо да чакаме 
изграждането на тръ-
бата, ние ще пред-
приемем действия 
за доставки на комп-
ресиран газ на всич-
ки институции, които 
се нуждаят от това 
– след реализирани-
те проекти за модер-
низация на учебните 
бази, ППМГ „Екзарх 
Антим I“ и СУ „Цар 

Пожелавам на видинлии да са 
Симеон Велики“ са вече на 
газ, детските градини също 
поетапно може да минат на 
такова отопление, някои от 
действащите предприятия 
работят на газ – така че 
нуждите от снабдяване с 
това екологично гориво те-
първа ще се увеличават.

И в тази връзка, има ин-
веститор, производител на 
газови бутилки, който иска 
да стъпи в Европа – има 
огромно предприятие в 
Дубай, но иска да прехвър-
ли дейността си и тук, тъй 
като ще се съкрати време-
то за доставка на готовата 
продукция до пазарите в 
Западна Европа. Едно от 
местата, за които се оглеж-
дат, е Видин, като водих 
вече няколко разговора по 
телефона и се надявам да 
има успех. И други потен-
циални инвеститори проя-
вяват интерес, но всичко е 
въпрос на решения, които 
не ги взема Общината – тя 
може единствено да съ-
действа, което и правим.

„НИЕ“: От предход-
ното ръководство зая-
вяваха, че Община Видин 
е финансово стабилна и 

задълженията постоян-
но намаляват. В какво 
реално състояние Вие 
и екипът Ви заварихте 
общинските финанси? 
Питам Ви и във връзка 
със задълженията към 
Оперативна програма 
„Околна среда“ в размер 
на над 9 млн. лв., за ко-
ито миналата седмица 
съобщихте. 

д-р Цветан Ценков: 
Това, как била финансово 
стабилна Общината, са 
едни приказки като на па-
зара. Първо, последният 
транш в размер на 830 000 
лв. от заема от Министер-
ство на финансите, който 
предшественикът ми е по-
лучил, го платихме ние. Да 
не говорим, че продължа-
ваме да разплащаме ста-
ри задължения от периода 
2016 – 2020 г., става въ-
прос за над 2 700 000 лв. 
От проверка на Държавния 
финансов контрол напри-
мер се установиха над 250 
000 лв. изплатени на пре-
возвачите неправомерно. 

И стигаме до тези над 
9 млн. лв., за които ме пи-
тахте. Още на 25.11.2016 

година Община Видин е 
информирана (виж факси-
миле 1 долу на страницата 
– бел. на „НИЕ“), че по Опе-
ративна програма „Околна 
среда“ (2007 – 2013), в 
качеството си на бенефи-
циент трябва да възста-
нови сумата от 9 627 000 
лв. Когато преди няколко 
дни получихме писмо (виж 
факсимиле 2 на стр. 5 – 
бел. на „НИЕ“), с което се 
изисква разплащането на 
този дълг, това дойде като 
гръм от ясно небе. Тук го-
ворим за проект, изпълнен 
с безвъзмездно финанси-
ране от фондовете на ЕС 
и затова няма как да не ги 
върнем тези пари и се на-
лага да търсим решения. 
Така че за каква финан-
сова стабилност може да 
става на въпрос?

И друго недоумявам. 
Как може в продължение на 
два мандата Община Ви-
дин да бъде без силно зве-
но по бюджет! Припомням, 
че при предшествениците 
ми дори нямаше замест-
ник-кмет по финансите, а 
за това са отговаряли пря-
ко самите кметове. Аз про-

мених това. И сега, 
въпреки тези задъл-
жения, които изли-
зат, мога да кажа, 
че е въведена една 
много сериозна фи-
нансова дисципли-
на. Освободихме се 
от договори, които 
са ощетяващи Об-
щината. За всички 
съмнения за неред-
ности са подадени 
сигнали на съот-
ветните отговорни 
институции, които 
трябва да направят 
проверка – когато 
има конкретни ре-
зултати, ще ги опо-
вестим, преди това 
не бих желал да по-
сочвам имена. 

Но тъй като го-
ворим за финансо-
ва дисциплина, ще 
дам пример. Общи-
ната формира своя 
ресурс от данъците 
и таксите, които фи-
зическите и юриди-
ческите лица запла-
щат и на този фон 
имаме над 12 мили-
она лева несъбрани 
средства. И сега по 
съответния законов 
ред се опитваме да 
съберем тези взе-
мания. Сметната 
палата по мое иска-
не, което отправих 
още в началото на 
мандата, прави ця-
лостна проверка на 
Община Видин – тя 
би трябвало да при-
ключи до края на го-
дината и всички на-
правени изводи ще 
бъдат представени 
пред общественост-
та и ще бъдат пода-
дени съответните 

сигнали, за да се търси от-
говорност на всеки, който е 
допуснал нарушение.

„НИЕ“: Атакуват Ви, 
че СДС – една от пар-
тиите в коалицията, 
издигнала кандидату-
рата Ви, и ГЕРБ склю-
чиха споразумение за 
съвместно управление 
в община Видин.

д-р Цветан Ценков: 
Като кмет аз съм избран с 
гласовете на хора от раз-
лични политически партии. 
Освен това се считам за 
кмет на всички видински 
граждани – независимо, че 
съм издигнат от СДС и от 
центристки партии, искам 
да работя с настоящото 
правителство, искам да 
работя и със следващото 
правителство, независимо 
каква ще бъде конфигура-
цията му. Такова трябва 
да е поведението на всеки 
кмет – той не може да е 
кмет на определена поли-
тическа партия. И това се 
надявам моите съгражда-
ни да го разберат. 

„НИЕ“: Доста сте 
атакуван и по темата 
за видинската болница. 
Обвиняват Ви, че нищо 
не правите, за да се по-
добри състоянието на 
лечебното заведение. 

д-р Цветан Ценков: 
Това не е вярно. Ето, дори 
точно преди това интервю 
разговарях с д-р Цецка 
Ценкова – акушер-гине-
колог, която е от Видин, 
но сега живее и работи в 
Кувейт. Надявам се тя и 
съпругът й, който също е 
лекар, догодина да се при-
берат във Видин. 

Видинската болница не 
прави изключение от оста-
налите периферни болни-
ци – същото е положени-
ето в Добрич, в Силистра 
и в още редица областни 
градове. Ако няма дър-
жавна политика спрямо 
областните болници, които 
са гръбнакът на здраве-
опазването, а оттам са и 
елемент на националната 
сигурност, проблемите на 
тези лечебни заведения, 
на първо място кадрови, 
ще продължат да се за-
дълбочават. 

Що се отнася до това, 
което прави Община Ви-
дин, с решение на Общин-
ски съвет се предоставят 
абсолютно безвъзмездно 
жилища за всички лекари, 
които биха искали да жи-
веят във Видин и да рабо-
тят в нашата болница. Как-
во аз лично съм направил? 
Успяхме, след много разго-
вори с проф. Генчо Начев, 
да се подпише договор 
между видинската болни-
ца и Университетска бол-
ница „Света Екатерина“ за 
дейност в кардиологията, 
инвазивната кардиология 
и съдовата хирургия и най-
вероятно следва-
щата година във 
Видин ще има и 
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w съдова хирургия. 
С проф. Иван Кос-
тов, директорът на 

„Майчин дом“, съм догово-
рил да се подпише подобен 
договор и с това лечебно 
заведение, така че акушер-
гинекологичната помощ 
във видинската болница 
да бъде на ниво – не само 
да работи отделението, но 
тежките случаи, каквито за 
съжаление е неизбежно да 
възникват, да се поемат от 
най-добрите специалисти 
в България. 

Наш съгражданин – 
д-р Румен Филипов, който 
специализира в областта 
на травматичната невро-
хирургия и плановата нев-
рохирургия, иска да дойде 
и да извършва във Видин 
операции. В момента с ди-
ректорката на видинската 
болница д-р Ивета Найде-
нова разговаряме по този 
въпрос, защото за тези 
операции е необходимо 
да се закупи оперативен 
микроскоп за неврохирур-
гията, за да се извършват 
и такива операции. Пра-
вим всичко възможно и в 
неврологията да привле-
чем кадри и очакваме ле-
карка с тази специалност 
да дойде. Разговарял съм 
с проф. Асен Балтов да 
направим такъв договор и 
с „Пирогов“, за да ни съ-
действат и за урологията, 
и за ортопедията, и за не-
врологията. Това е законо-
вата възможност. 

Много се спекулира с 
т.нар. фонд „Здраве“, за 
който настояват част от 
общинските съветници. 
Проблемът е, че в Закона 
за местната власт и мест-
ното самоуправление няма 
такава правна възможност 
Общините да финансират 
търговски субекти, каквито 
по същество са всички ле-
чебни заведения. Затова 
по-скоро вариантът е да се 
инициира една фондация, 
в която да съберем всички 
известни лекари, които са 
родом от Видин или са по 
някакъв начин свързани с 
този край, като започнем 
с двамата бивши здравни 
министри д-р Мими Ви-
ткова и проф. Радослав 
Гайдарски. И всички те 
със своята експертиза да 
помагат за решаването на 
проблемите на видинската 
болница.

Отново ще припомня, 
че МБАЛ „Света Петка“ е 
държавна болница, а Об-
щината притежава съвсем 
малък процент. Това, кое-
то аз правя, е в постоянен 
контакт с Министерство на 
здравеопазването да тър-
сим решения. Основният 
проблем обаче е, че след 
5-10 години цялото поколе-
ние лекари, които в момен-
та са гръбнакът на видин-
ското здравеопазване, ще 
се пенсионират. Тогава кой 
ще лекува хората? Затова 
както държавата се погри-

жи за образованието и за 
повишаване на заплатите 
на учителите, с което тази 
професия стана привле-
кателна за младите хора, 
така трябва да се случи 
и със здравеопазването. 
Трябва да се започне от 
образованието – да се уве-
личи приемът на студенти, 
учещи медицина и да да-
дем шанс на тези студенти 
да специализират, но не 
само в големите болници, 
а и в по-малките областни 
болници, така както беше, 
когато аз завърших. Така 
че генералното решение 
е въпрос на национална 
политика в сферата на 
здравеопазването, както 
и на образованието във 
връзка с подготовката на 
медицинските кадри. И 
упреците трябва по-скоро 
да са към държавата и, 
може би, към предишните 
ръководства на видинска-
та болница, заради които 
някои лекари напуснаха, 
част от тях обидени от ни-
ските заплати.

„НИЕ“: Започнахте 
инициатива за провеж-
дане на изнесени прием-
ни във всички населени 
места на общината. 
Какво споделят хора-
та?

д-р Цветан Ценков: 
Пропастта, която, образно 
казано, е зейнала между 
Община Видин и хората, 
трябва да изчезне. Затова 
всеки четвъртък в седми-
цата съм го определил за 
срещи с хората, като аз 
отивам при тях, за да из-
слушам проблемите им. А 
те опират най-общо до ня-
колко неща, които се пов-
тарят навсякъде. На пър-
во място, проблеми с ВиК 
инфраструктурата, която 
е изключително остаряла. 
Решението е Община Ви-
дин да разработи проекти 
и да търси финансиране 
за реализацията им. На 
всичко отгоре на местата, 
където видинското ВиК 
дружество отстранява 
аварии, след това не въз-
становява разрушената 
инфраструктура. По този 
въпрос проведох среща с 
ВиК оператора. Догодина 
възнамерявам да разпоре-
дя на строителната група 
на Община Видин да на-
правят необходимото за 
ремонтиране на чешмите, 
каквито има в почти всяко 
село. Състоянието на път-
ната инфраструктура също 
е голям проблем. И тук  ще 
търсим варианти за нами-
ране на финансиране по 
проекти, включително по 
линия на трансграничното 
сътрудничество. 

Освен по селата, пред-
виждам и срещи в кварта-
лите на град Видин, както 
и с бизнеса. Правя това 
първо, за да видя какви 
са реалните проблеми по 
браншове и как би могло 
по-добре да работят с Об-

щина Видин. И второ, ще 
се опитам да мотивирам 
бизнеса да се ангажира да 
подкрепя спорта и култура-
та, като това стане по един 
честен и законен начин 
– чрез даряване на сред-
ства по специална сметка, 
които да се използват за 
подкрепа на спорта и за 
провеждане на културни 
мероприятия, които тази 
година, колкото и да беше 
тежка, виждате, че имат 
невероятен успех.

„НИЕ“: Тъй като за-
сегнахте темата за 
спорта, каква е Вашата 
визия?

д-р Цветан Ценков: 
Видин може да се гордее 
с много талантливи деца, 
включително републикан-
ски, европейски, светов-
ни шампиони в различни 
спортове. Общината обаче 
трябва да подкрепя не само 
елитния спорт, но и масо-
вия. Защото, както 
каза президентът 
на волейболната 
федерация Любо-
мир Ганев, трябва 
да има поне 70-80 
деца, които трени-
рат волейбол, за 
да излязат евен-
туално сред тях 
един-двама състе-
затели, които ще 
стигнат до елита в 
този спорт.

Община Ви-
дин предоставя на 
клубовете безвъз-
мездно спортната 
база. Заплащат се 
и режийните разхо-
ди и всяка година 
даваме за това над 
100 000 лв. Осъз-
наваме обаче, че 
спортната база не 
е в идеално със-
тояние, затова 
търсим начини да 
я модернизираме. 
Очакваме финан-
сиране от Минис-
терство на младе-
жта и спорта, за 
да ремонтираме 
закритата лекоат-
летическа писта. 
Когато замест-
ник-министърът 
на спорта Стоян 
Андонов беше във 
Видин за провеж-
дането на „Пана-
ира на спорта“, 
поставих пред него 
въпроса за необ-
ходимостта да ре-
монтираме и Греб-
ната база и, нещо 
повече, да стар-
тираме процесите 
по изграждане на 
гребен канал. Тър-
ся и лоби, с чиято 
помощ да успеем 
да ремонтираме 
и стадион „Георги 
Бенковски“, който 
също не е в добро 
състояние. 

Така че Общи-
ната своята работа 

я върши. Но няма да съм 
кметът, който ще раздава 
пари на калпак, без да има 
отчетност. Има комисия по 
спорта, има Общински съ-
вет – те вземат решението, 
аз като кмет го изпълнявам. 
Общината, както казах, 
ще инициира набиране на 
средства за подкрепа на 
масовия спорт – и ще ви-
дим хората, които са тол-
кова активни в социалните 
мрежи, колко всъщност са 
готови реално да помогнат 
на спорта. 

„НИЕ“: Да поговорим 
и за туризма. Кога ще 
започне реставрацията 
на Синагогата? 

д-р Цветан Ценков: 
Процедурата за избор на 
изпълнител вече е на фи-
нала, тя е доста тежка, 
но успяхме да разрешим 
възникналите в процеса 
на работа проблеми. След 
като има определен изпъл-

нител и мине съответният 
законов срок за обжалване 
на решението на комиси-
ята, която е разгледала 
подадените оферти, ще 
можем да подпишем и до-
говор с избрания изпълни-
тел. Надявам се избраният 
– подчертавам, не от мен, 
а от комисията изпълнител 
да си свърши работата в 
срок и, което е също тол-
кова важно, да го направи 
качествено. 

Успоредно с това, тряб-
ва да видим и какво има 
като археология в райо-
на на Синагогата, защото 
сградата е в „сърцето“ на 
най-старата част на Ви-
дин, където със сигурност 
ще излязат останки и от 
римския период, а може 
би и от по-отдавна. Във 
Видин има археологически 
пластове от различни епо-
хи, които трябва да бъдат 
проучени, консервирани, 

по-позитивни, защото Видин е прекрасен! реставрирани и да привли-
чат туристи. Затова тази 
година пред екипа, който 
проведе археологическо 
проучване на антична Бо-
нония, поех ангажимент 
Общината да отдели не 
по-малко от 50 до 100 хил. 
лева за разкопки, защото, 
както казах, Видин има 
какво да покаже. 

Един от приоритетите 
ми е създаването на еди-
нен туристически продукт 
във Видин, но пандемията 
забави изпълнението на 
това. Надявам се в края 
на ноември в Общинския 
съвет да бъде гласувано 
създаването на общинска 
структура, с цел да се по-
стигне едно по-тясно взаи-
модействие в сферата на 
културата именно с оглед 
и на създаването на един-
ния туристически продукт 
и презентирането по един 
модерен начин на нашия 
град и община. Доброто, 
модерното решение е не 
пред всеки музей, гале-

рия, исторически 
обект да се редиш 
на гише за билет, а 
предварително да 
си купил единен би-
лет, да го имаш на 
телефона си и при 
влизането в съот-
ветния обект, който 
е включен в пакета 
ти, само да чеки-
раш. Освен това 
трябва да направим 
всички указателни 
табели, особено за 
обектите от интерес 
за туристите, поне 
на два езика – ан-
глийски и немски. 

Във връзка с ту-
ризма, Община Ви-
дин подготви писма 
до Министерство 
на културата – да 
кандидатстваме за 
статут на защитен 
град от ЮНЕСКО, 
което ще бъде ог-
ромен успех. 

„НИЕ“: Какво 
ще пожелаете 
на видинлии по 
случай Духовния 
празник на Ви-
дин?

д-р Цветан 
Ценков: Първо – да 
станат по-позитив-
ни. Видин наистина 
е прекрасен град и 
се чудя, защо все-
ки, който посещава 
Видин, го вижда, а 
ние, жителите на 
този град сякаш не 
забелязваме това. 
Така че аз пожела-
вам на видинлии 
повече позитиви-
зъм и, дай Боже, да 
сме здрави и наши-
ят небесен покро-
вител св. Димитър 
да закриля Видин 
и всичките му граж-
дани. 

Разговора 
води 

МАРиЯ 
Савова



6бр. 44 понеделник -  неделя  26 октомври - 1 ноември 2020 г.

Уважаеми служители, 
уважаеми съграждани,
Отново днес заедно честваме празника на Видин 

– Димитровден. Нека не забравяме, че на 26 октомври всъщност честваме на-
шия, на всички видинлии, празник, защото всеки от нас е частица от Видин и 
всеки от нас носи частица от Видин в сърцето си. На всички, които са родени 
във Видин, както и на тези, чието родно място е другаде, но техен дом е ста-
нал двухилядолетният ни град, желая здраве, щастие и много успехи! 

Нека помним миналото на Видин, да тачим традици-
ите, да пазим обичаите, да съхраняваме културно-ис-
торическото богатство на нашия град, но и да работим 
в името на по-доброто настояще и по-светлото бъдеще 
на Видин!

На всички, ангажирани в строителството, честитя 
професионалния празник. Бъдете всеотдайни в рабо-
тата си, бъдете творци! Желая ви здраве и нека да пре-
бъде всичко съградено от вас!

Честит Димитровден!
пламен каменов,

 управител

Димитровден е – духовният празник 
на Видин. На този ден сме изпълнени с 
гордост, че сме жители на царствен град 
с хилядолетна история, вперил поглед в 
широтата на пълноводния Дунав.

Хората, родени и живели тук, са оставили ярка следа със своята мъдрост, 
свободолюбие, непреклонен дух и стремеж към нови познания. Нашите деди са 
съграждали Видин столетие след столетие и са втъкали в неговия летопис без-
ценно наследство. 

Пожелаваме на нашите служители и на всички видинлии 
да имат самочувствието, че живеят в град с двухилядолет-
на история, с уникално културно-историческо наследство, с 
прекрасни хора! Бъдете здрави и нека домовете ви са из-
пълнени с любов и мир! 
Честит професионален празник и на рабо-
тещите в строителния бранш! Нека изгра-

деното от вас да бъде вечно! 
Честит Димитровден!

от ръководството на 
„дунав мост Видин – калафат“ Ад

Уважаеми служители, 
уважаеми жители на 

град Видин, 
Всяка година на 26 октом-

ври Видин празнува традициите, отдава значимото на миналото и на своя ду-
ховен пазител – свети Димитър. Нека на този светъл празник да си пожелаем 
здраве, дълголетие, мъдрост, оптимизъм и хармония помежду ни! 

Нека свети Димитър да закриля всич-
ки граждани на Видин. Нека никога не 
забравяме славното минало на града, 
но и да работим за по-доброто му бъде-
ще! Нека пазим традициите и тачим оби-
чаите! Нека възпитаваме нашите деца и 
внуци да обичат и пазят Видин!

Димитровден е нашият празник – нека донесе щастие, мир и 
просперитет във всеки видински дом!

инж. Радослав николов, директор дГС – Видин 

Уважаеми служители 
и съграждани,   
Днес – Деня на све-

ти Димитър, Видин празнува духовния си празник.
Нека да си пожелаем благоденствие и просперитет за нашия град. И по при-

мера на нашия духовен покровител – свети великомъченик Димитър, нека имаме 
твърдостта и вярата в извечния смисъл да твориш добро и да отстояваш истина-
та. 

Да бъдем силни, да работим в името на града ни, в името на самите нас, защо-
то тук е нашият дом! Защото Видин е и история, и традиции, и духовност! Нека Ви-

дин бъде за нашите деца онова свещено 
място на картата на света, където сър-
цето да ги тегли през целия им живот. 

Честит празник на всички 
жители на Видин, на всички име-
ници и на работещите в строи-
телния бранш!

от Ръководството на 
од “Земеделие”

Стартира дейността на 
Център „Домашни грижи“ във Видин

Уважаеми служители, партньори и съграждани,
На 26 октомври, когато отбелязваме духовния празник на на-

шия царствен град Видин, се чувстваме свързани повече от всяко-
га чрез любовта и преклонението към неговото славно минало и достойните ни 
предци. За да бъдем успешни и изпълнени с оптимизъм днес, са ни нужни силата 
и могъществото на хилядолетната ни история и непреклонният дух на хората, 
съграждали Видин столетие след столетие. Имаме с какво да се гордеем и нека 

самочувствието, че живеем в едно от най-хубавите кътчета на 
България, ни зарежда с енергия и оптимизъм. 

По случай Димитровден отправям своите сърдечни 
пожелания и към всички именици, както и към работе-
щите в строителния бранш.

Нека заедно изпратим към свети Димитър, закрилника 
на старопрестолния Видин, искрените си молитви за здра-
ве, разбирателство, благоденствие и дълголетие на род-
ния ни дом и на всички нас!

Честит Димитровден!
красимир кирилов, директор ВТпп

Новата придобивка 
е изградена в рамки-
те на проект „Инова-
тивни модели за грижи 
в общността за хора с 
хронични заболявания 
и трайни увреждания", 
който се осъществява 
от Българския червен 
кръст, в партньорство с 
министерствата на труда 
и социалната политика 
и на здравеопазването, 
както и с Норвежката 
асоциация на местните 
и регионални власти, с 
подкрепата на Финансо-
вия механизъм на Евро-
пейското икономическо 
пространство 2014-2020 
г.

Центърът се намира 
на ул. „Княз Борис 
I“ №4  и на 20 ок-
томври се състоя 
официалното му 
откриване, на ко-
ето присъстваха 
заместник-кметът 
на община Видин 
Борислава Бо-
рисова, замест-
ник-генералният 
директор на Бъл-
гарския червен 
кръст и ръково-
дител на проек-
та д-р Надежда 
Тодоровска, за-
местник област-

ният управител Анжело 
Методиев, директорът на 
БЧК – Видин Цветелина 
Петрова, директорът на 
Регионалната здравна 
инспекция д-р Владислав 
Владински, представите-
ли на здравни и социал-
ни заведения и др.

Д-р Тодоровска изра-
зи убеждението си, че 
Центърът за домашни 
грижи ще бъде от голяма 
полза за общността не 
само във Видин, но и в 
прилежащите села. 

Борислава Борисова 
предаде поздравления 
от страна на кмета на об-
щина Видин д-р Цветан 
Ценков по повод стар-
тирането на дейността 

на Центъра. Тя 
отбеляза, че при-
ветства с радост 
новата придобив-
ка и увери: „Об-
щина Видин ще 
продължава да 
развива успешно 
социалната поли-
тика. Ще плани-
раме и занапред 
още възможности, 
за да отговорим 
на очакванията на 
най-нуждаещите 
се хора“ – заяви 
заместник-кметът. 

О с в е щ а в а н е 
на Центъра за до-
машни грижи бе 
извършено от Не-
гово Високопре-

освещенство Видинския 
митрополит Даниил.

Ученици от училище-
то по изкуства „Св. св. 
Кирил и Методий“ поз-
дравиха присъстващите 
с кратка фолклорна про-
грама.

В новата социал-
на услуга са назначени 
общо 10 души, от които 
4 медицински сестри и 
6 домашни помощника. 
Капацитетът на Центъра 
е 100 потребители – въз-
растни хора с хронични 
заболявания и трайни 
увреждания, които ще 
получават интегрирани 
здравно-социални грижи 
в дома си. 
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РужинЦи

ЧупРене Община Чупрене популяризира екологичната мрежа „НАТУРА 2000“

В община Ружинци 11 
младежи започнаха работа

Футболен празник на „Арена Дреновец“

В община Ружинци 
нови 11 лица са назначе-
ни по програмата „Нови 
възможности за младеж-
ка заетост“, съобщи кме-
тът на общината Алек-
сандър Александров. Той 
уточни, че продължител-
ността на заетостта ще 
е 6 месеца. А това е по-
редното доказателство, 
че ръководството на об-
щината, където най-голе-
мият проблем е именно 
безработицата, активно 
работи за осигуряване 
на възможности за ра-
бота на населението в 
трудоспособна възраст, 
като за целта се използ-
ват всички регионални и 
национални програми за 

заетост.
Н о в о н а з н а ч е н и т е 

младежи ще заемат раз-
лични длъжности, от 
които общинската адми-
нистрация и кметства-
та имат потребност, а 
именно: един портиер, 
двама шофьори, двама 
служители за поддръжка 
на спортни съоръжения, 
петима пазачи невъоръ-
жена охрана и един инка-
сатор – събирач данъци 
и такси, който е с висше 
образование. Четирима 
от младежите ще работят 
в село Ружинци, трима – 
в село Черно поле, два-
ма – в село Дреновец, и 
по един – в селата Бело 
поле и Дражинци. 

При препълнен ста-
дион, голям интерес и 
перфектна организация 
се изигра 1/16 финалът 
в турнира за Купата на 

България между отбо-
рите на ФК „Дреновец“ и 
„ЦСКА-1948“.

За населението на 
село Дреновец беше 

чест, че за първи път в 
населеното място дойде 
отбор от елитната „Еф-
Бет“, лига и то воден от 
легендата на българския 
футбол, един от златното 
българско поколение – 
Красимир Балъков.

Футболната среща 
наблюдаваха Иво Мар-
ков, председател на Об-
ластния съвет на БФС 
– Видин, Еней Кузманов, 
председател на съдий-
ската комисия, Алексан-
дър Александров, кмет 
на община Ружин-
ци, Надя Иванова, 
президент на ФК 
„Дреновец“.

А л е к с а н д ъ р 
Александров връ-
чи почетни плакети 
за особени заслуги 
за футбола в Бъл-
гария на изпълни-
телния директор на 
„ЕфБет“ Цветомир 
Найденов – от не-
гово име награда-
та прие президен-

тът на ФК „ЦСКА-1948“ 
Добрин Гьонов. Кметът 
на Ружинци връчи почет-
ни плакети и на героя от 
САЩ`94 Красимир Балъ-
ков, както и на Димитър 
Димитров-Каубоя, марке-
тингов директор на госту-
ващия клуб.

Александров подари 
плакети и на двама ро-
жденици от отбора на ФК 
„Дреновец“ – на играещ-
ия треньор Александър 
Петров и на Калоян Цве-
танов, с пожелание за 

здраве и дълго да радват 
футболната обществе-
ност в село Дреновец.

Трайни следи в сърца-
та на зрителите на фут-
болния празник оставиха 
с изпълненията си и мо-
мичетата от мажоретния 
състав, с ръководители 
Бойка Александрова и 
Димка Дончева. За до-
брото настроение на пуб-
ликата и гостите се погри-
жи и диджей Иво Иванов, 
с хитове от 80-те и 90-те 
години, вдигайки градуса 
на емоциите.

Футболната среща 

завърши при резултат 
6:0 за елитния тим на 
гостите, които изнесоха 
футболната лекция на 
„Арена Дреновец“. А за 
феновете на отбора-до-
макин остана наградата, 
че на живо видяха как иг-
рае отбор от най-високия 
футболен ешалон в Бъл-
гария и надеждата, че 
момчетата на ФК „Дрено-
вец“ ще се поучат от уро-
ка, който получиха и ще 
радват занапред с много 
успехи в Северозападна 
трета лига.

Кметът на община Ру-
жинци Александър 
Александов поже-
ла „до нови сре-
щи“ и благодари 
на всички зрители, 
присъствали на 
срещата за ука-
заната подкрепа. 
От ФК „Дреновец“ 
също благодарят 
на ружинския кмет 
за чудесната ор-
ганизация на фут-
болния празник.

иВо иванов

На 21 октомври се про-
веде откриваща прескон-
ференция по проект „Орга-
низиране и провеждане на 
информационна кампания 
за НАТУРА 2000 зоните 
на територията на област 
с административен цен-
тър Видин”, който Община 
Чупрене изпълнява. На 
пресконференцията при-
състваха кметът на община 
Чупрене Анжело Добричов, 
зам.-кметът Мария Тодоро-
ва, експерти от общинска-
та администрация, медии, 
граждани. 

Предвидените дей-
ности, заложените цели и 
очакваните резултати от 
проекта представи секре-
тарят на Община Чупрене 
Асен Джунински. „На 16 
юли 2020 година бе подпи-
сан административен до-
говор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ на Община Чупрене 
по Оперативна програма 
„Околна среда“ (2014-2020 
г.), съфинансирана от Ев-
ропейския фонд за регио-
нално развитие и Кохезион-
ния фонд на Европейския 
съюз“, обясни Джунински. 
Той уточни, че проектът е с 
общ бюджет 71 400 лв. (60 
690 лв. европейско финан-
сиране и 10 710 лв. наци-
онално съфинансиране) и 
приключва на 16 юни 2022 
г. 

 „НАТУРА 2000“ е об-
щоевропейска мрежа, 
съставена от защитени 
зони, целяща да осигури 
устойчиво оцеляване на 
най-ценните и застрашени 
видове и местообитания за 
Европа, а местата, попада-
щи в нея, се определят в 
съответствие с две основни 
за опазването на околната 
среда директиви на ЕС – за 
опазване на природните 
местообитания, на дивата 
флора и фауна и за опазва-
не на дивите птици, посочи 
Джунински. Той обясни, че 
двете директиви са отразе-
ни и в българското законо-
дателство чрез Закона за 
биологичното разнообра-
зие. 

„Цялата територия на 
община Чупрене попада в 
„НАТУРА 2000“ зоните и по 
двете директиви – защите-
на зона „Западен Балкан“ 
по Директива за птиците и 
в защитена зона „Западна 
Стара планина и Предбал-
кан“ по Директивата за мес-
тообитанията. Този факт 
превръща всеки жител на 
община Чупрене и всички 
юридически или физически 
лица, развиващи някаква 
дейност, в пряко заинте-
ресовани страни от гледна 
точка на мрежата „НАТУРА 
2000“. Това е и основната 
причина Община Чупрене 
да разработи този проект“, 

посочи Джунински.
Той обясни, че общата 

цел на проекта е изгражда-
не, развитие и поддържане 
на споделена визия за еко-
логична мрежа „НАТУРА 
2000“ в област Видин чрез 
планиране, организиране и 
провеждане на регионална 
информационна кампания. 
Конкретните цели са: из-
граждане и развитие на ка-
пацитет, знания и умения на 
заинтересованите страни 
от общините Белоградчик, 
Видин, Макреш и Чупрене 
за използване на възмож-
ностите на „НАТУРА 2000“ 
зоните и организиране на 
икономически дейности; и 
на второ място – повиша-
ване на информираността, 
задържане на интереса и 
стимулиране на граждан-
ското участие на широката 
общественост от област 
Видин в инициативи, свър-
зани с мрежата „НАТУРА 
2000“ и конкретните защи-
тени зони в четирите общи-
ни и създаване на условия 
за осмислянето на ролята 
на мрежата в развитието на 
местните общности. 

Дейностите, чрез които 
ще бъдат постигнати тези 
цели, са: организиране и 
планиране на информаци-
онна кампания, свързана 
с „НАТУРА 2000“ мрежата 
на територията на област 
Видин; изработване и дос-
тавка на информационни 
и рекламни материали за 
нуждите на кампанията; 
организиране и провеж-
дане на информационни 
срещи със заинтересовани 
страни по общини; органи-
зиране и провеждане на 
информационна кампания 
сред деца и ученици; орга-
низиране и провеждане на 
информационна кампания 
с широката общественост; 
организация и управление 

на проекта; дейности по ин-
формация и публичност. 

„Информационната кам-
пания за деца и ученици ще 
бъде насочена към четири 
целеви групи – за деца до 
четвърти клас; за деца меж-
ду пети и седми клас; и за 
ученици между осми и два-
надесети клас. За целта ще 
бъде използван Туристиче-
ският посетителски център 
в село Долни Лом, който 
предлага едни отлични ус-
ловия за провеждането на 
информационни кампании 
от този тип“, подчерта Асен 
Джунински.

Той подчерта, че е пред-
видена дейност по създа-
ване на медийни партньор-
ства с телевизия, радио и 

сайт с регионално покритие 
и провеждане на експеди-
ентско пътуване с медий-
ни партньори. Планирано 
е и изработването на ин-
формационни и рекламни 
материали за съответните 
целеви групи, както и при-
добиване на необходимото 
оборудване за провеждане-
то на кампанията. 

„След предварителни 
анализи, самата кампания 
е насочена към три големи 
целеви групи – заинтере-
совани страни, ученици и 

широка общественост, като 
са предвидени комуникаци-
онни канали и дейности за 
задоволяване на техните 
потребности. В рамките на 
кампанията са предвидени 
информационни срещи и 
обучения със заинтересо-
ваните страни по общини за 
възможностите на „НАТУРА 
2000“, за добри практики и 
бизнес модели и начини на 
участие в планирането и 
управлението на мрежата“, 
посочи Джунински. Допъл-
ни, че са планирани соци-
ални събития с ученици от 
различни възрасти – ин-
формационни игри, плене-
ри и образователни програ-
ми с по-големите, ключова 
дейност е и работата с ши-

роката общественост, чрез 
участие в традиционни ма-
сови прояви в съответната 
община. 

„В резултат на проекта 
ще бъдат проведени над 
30 събития, направени над 
100 публикации и в кампа-
нията ще бъдат обхванати 
минимум 10 хиляди души. 
Като краен резултат ще 
бъде създаден капацитет 
в заинтересованите страни 
за мрежата и нейните въз-
можности и в крайна сметка 
– изградена и поддържана 

споделена визия за „НАТУ-
РА 2000“ в областта“, заяви 
Асен Джунински.

Той съобщи, че първото 
експедиентско пътуване с 
представители на медиите 
ще е на 27 и 28 октомври. 
„Подготвили сме много 
интересни посещения на 
природни забележително-
сти в общините Белоград-
чик и Чупрене, ще бъдат 
направени интервюта със 
земеделски производител, 
с организатора на ловното 
сдружение, което действа 
на територията на община 
Чупрене, с директора на 
Горското стопанство, с еко-
лога на Община Белоград-
чик, с цел максимално от-
разяване на „НАТУРА 2000“ 
зоните в тези две общини“, 
обясни Джунински. Допъл-
ни, че такива експедиан-
ски пътувания ще бъдат 
направени и в другите две 
общини – Макреш и Видин. 
„Основната дейност по про-
екта ще бъдат изпълнявана 
2021 година, когато ще бъ-
дат организирани  всички 
срещи с целевите групи. 
Предстои ни много работа“, 
каза в заключение Джунин-
ски. 

Кметът на община Чу-
прене Анжело Добричов 
благодари на всички при-
състващи на пресконфе-
ренцията. „Надявам се, че 
това е началото на едно 
ползотворно сътрудничест-
во, в рамките на което ще 
работим  всички заедно за 
по-добрата визия на нашия 
край, на Северозападна 
България. Всичко е в наши 
ръце. Смятам, че в следва-
щия програмен период на 
Европейския съюз един от 
приоритетите ще е еколо-
гията и този проект за нас 
е една подготовка за това“, 
заяви кметът на Чупрене. 
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Любомир Ганев гостува във Видин за Деня на волейбола

Кметът на Видин връчи грамоти и плакети на състезателки от СК по лека атлетика "Радуканови"

Борислава Борисова връчи златните медали на първенците в XVII-то Димитровденско математическо състезание

Церемонията по наг-
раждаването на участни-
ците в XVII-то Димитров-
денското математическо 
състезание се проведе на 
сцената на пл. „Бдинци“. 
Общо 298 са участниците 
в тазгодишното състеза-
ние от общините Видин 
и Белоградчик, съобщи 

Камелия Иванова – пред-
седател на видинската 
секция на Съюза на ма-
тематиците в България. В 
проявата се включват уче-
ници от трети до дванаде-
сети клас, като най-голям 
е броят на възпитаниците 
на ППМГ „Екзарх Антим I“.

Заместник-кметът на 

община Видин Борислава 
Борисова приветства при-
състващите от името на 
кмета д-р Цветан Ценков и 
от свое име. Тя се обърна 
към участниците: „Продъл-
жавайте със същия енту-
сиазъм и любов да откри-
вате света на най-точната 
наука – математиката, и 

да ни радвате и занапред 
с Вашите успехи. Това 
състезание е още едно 
доказателство, че в нашия 
град растат умни и талант-
ливи деца, с които се гор-
деем“. Борисова благода-
ри на организаторите на 
състезанието - видинската 
секция на математиците, 
Регионалното управление 
на образованието (РУО) и 
директорите на училища. 
Тя увери, че Общината ще 
подкрепя и занапред тази 
традиционна проява, коя-
то е част от програмата за 
Духовния празник на град 
Видин.

Приветствия поднесо-
ха също Веселка Асенова, 
началник на РУО и Георги 
Иванчев – почетен граж-
данин на Видин и дъл-
гогодишен директор на 
Природо-математическата 
гимназия.

Златните медали (10) 
на класиралите се на пър-
во място бяха връчени 
от Борислава Борисова, 
сребърните (10) – от Ве-
селка Асенова, началник 
на РУО, бронзовите (12) 
– от Цветомира Илиева, 
заместник-кмет на община 
Видин по финансово-сто-
панска дейност, бюджет и 

икономическо развитие.
Постигналите най-ви-

сок резултат 10 ученици 
получават и специалната 
парична награда на кмета 
на община Видин. Двама 
ученици бяха отличени от 
видинската секция на Съ-
юза на българските мате-
матици за постигнат мак-
симален резултат от 40 
точки – Николай Николаев 
от ППМГ „Екзарх Антим I“ 
и Александър Лозанов от 
СУ „Цар Симеон Велики“. 
Раздадени бяха и 77 гра-
моти за отлично предста-
вяне.

Любомир Ганев 
гостува във Видин за 
Деня на волейбола. 
Събитието бе част 
от програмата за от-
белязване на Духов-
ния празник на Ви-
дин – Димитровден. 
На 20 октомври се 
изигра демонстраци-
онен мач в Спортна зала 
„Фестивална“ между отбо-
рите на „Бдин-Вида“ – Ви-
дин и „Спартак“ – Плевен 
(прекадетки). Сред зрите-
лите, които наблюдаваха 
срещата, бяха заместник-
кметът на община Видин 
по хуманитарни дейности 
и социална политика Бо-
рислава Борисова, пре-
зидентът на Българската 
федерация по волейбол 
(БФВ) Любомир Ганев, 
председателят на Коми-
сията за детско-юношески 
волейбол към БФВ Евге-
ни Иванов, регионални-
ят отговорник на регион 
„Хемус“ Христо Илиев и 
Мария Георгиева, младши 
експерт в Министерство-
то на младежта и спорта, 
отговаряща за областите 

Видин, Враца и Монтана.
Срещата завърши в 

полза на видинските во-
лейболистки, които побе-
диха връстничките си от 
Плевен с категоричния ре-
зултат три на нула гейма. 
След мача Борислава Бо-
рисова поздрави и двата 
отбора за хубавата игра. 
„Пожелавам Ви и занапред 
спортен дух, желание за 
победа и бъдете все така 
борбени и в живота“, каза 
тя.

Представителите на 
волейболната федерация 
също поздравиха младите 
волейболистки и техните 
треньори. От БФВ пода-
риха на отборите по шест 
волейболни топки.

След демонстраци-
онния мач кметът на об-
щина Видин д-р Цветан 

Ценков се срещна 
с представителите 
на Федерацията, на 
Министерството на 
младежта и спорта 
и на волейболния 
клуб. Той отбеляза, 
че Видин се гордее 
с волейбола – спорт 

с традиции в нашия 
град, който продължава 
да постига успехи. Д-р 
Ценков обясни, че Общи-
ната предоставя на 
спортните клубове 
необходимата ма-
териална база и 
поема разходите 
за консумативи, но 
няма как да издър-
жа клубовете, които 
по смисъла на зако-
на са самостоятел-
ни юридически лица 
с нестопанска цел. 
Кметът допълни, че 
Общината може да пома-
га на спортните клубове в 
намирането на спонсори. 
„Масовият спорт е много 
важен за здравето на де-
цата. Ролята на институ-
циите, на клубовете, на 
федерациите и на обще-

ството е да се погрижим 
да растат по-здрави поко-
ления – това е крайната 
цел“, подчерта д-р Цен-
ков. И отбеляза, че Видин 
вече разполага с две нови 
спортни зали, изградени 
по проект и сега задачата 
е тези съоръжения да бъ-
дат изпълнени със спорту-
ващи деца. 

Президентът на БФВ 
Любомир Ганев благодари 

на д-р Ценков за гостопри-
емството и за това, което 
общинското ръководство 
прави за развитието на во-
лейбола във Видин. „Както 
кметът каза правилно, Об-
щината трябва да се гри-
жи за масовия спорт, да 

има условия, а вече бла-
годарение на тези условия 
местните клубове да се 
доразвиват, да израстват“, 
заяви Ганев.

Председателят на ко-
мисията за детско-юно-
шески волейбол към БФВ 
Евгени Иванов даде много 
висока оценка на новоиз-
градените спортни съоръ-
жения в СУ „Цар Симеон 
Велики“ и ППМГ „Екзарх 
Антим I“. „Това е добра 
предпоставка Видин да 
бъде домакин на финали 
при някоя от по-ниските 
възрасти, защото имате 
условия“, посочи Иванов.

Треньорът на „Бдин-
Вида“ – Видин Снежана 
Гечева благодари за оси-
гурените добри условия и 

подкрепата от страна на 
Общината. 

„Стремим се там, къде-
то общините правят много 
за клубовете, да отидем и 
да изкажем нашата бла-
годарност като Федера-
ция. Ние наистина ценим 
хората, които помагат на 
волейбола“, подчерта Лю-
бомир Ганев. В израз на 
това той връчи на кмета 
благодарствено писмо и 
плакет. От своя страна д-р 
Ценков също подари на 
президента на БФВ поче-
тен плакет на Общината. 
И го увери, че в лицето на 
Община Видин волейбол-
ната федерация има парт-
ньор, готов да съдейства 
за осъществяването на 
всички добри идеи. 

Кметът на община 
Видин д-р Цветан Цен-
ков връчи грамоти и пла-
кети на възпитаничките 
на Спортен клуб по лека 
атлетика „Радуканови“ 
Ивайла Мишина и Рая 
Пламенова, които спече-
лиха златни медали на 
Европейските атлетически 
игри за деца до 16 годи-
ни в град Бърно (Чехия). 
Отличията се връчват по 
повод Духовния празник 
на Видин – Димитровден. 

На събитието присъства-
ха зам.-кметът Борислава 
Борисова и треньорът 
на момичетата Миро-
слав Радуканов.

„Вие сте млади 
хора и ще носите в 
сърцето си родния 
град независимо къде 
се намирате. Радвам 
се, че не само сте 
представили родина-
та, а и нашия прекра-
сен град. Затова най-
малкото нещо, което 

може да направи Община 
Видин, е да изкаже своето 
възхищение и благодар-
ност към вас. Да сте живи 
и здрави, много успехи ви 
пожелаваме и дано свети 
Димитър да ви закриля“ – 
с тези думи д-р Ценков се 
обърна към младите леко-
атлетки. 

Градоначалникът спо-
дели, че се радва, когато 
види бивши спортисти да 
ръководят успешно спорт-

ни клубове и поздрави за 
професионалната работа 
треньора на двете шам-
пионки – Мирослав Ра-
дуканов. Кметът съобщи, 
че скоро ще се направи и 
ремонт на лекоатлетиче-
ската писта в града и по 
този начин състезателите 
ще имат още по-хубави 
условия за тренировка. 
Д-р Ценков подчерта, че 
Община Видин дава 100 
000 лева годишно за из-

дръжката на материална-
та база на спортните клу-
бове. „Вече имаме и две 
нови зали в училищата, 
които ще ползват“, при-
помни още кметът. 

„Благодарим на Общи-
ната, че ни помага с какво-
то може, за да направим 
една пълноценна подго-
товка. За голяма радост се 
оказа, че работим по пра-
вилния начин и в правил-
ната посока и имаме два 

златни медала от 15-
ите европейски атле-
тически игри в Бърно, 
Чехия. Нашият отбор 
беше от четири моми-
чета. Конкуренцията 
беше жестока, но мо-
мичетата спечелиха 
два златни медала на 
скок дължина – Ивай-
ла при родените 2008 
г., Рая при момичета-
та 2009 г. В дисципли-

ната на Ивайла участваха 
87 състезателки, а на Рая 
– 76“, поясни Мирослав 
Радуканов. 

Той разказа, че двете 
състезателки са участва-
ли и на 60 м гладко бягане, 
където Ивайла завършила 
седма, Рая – на единаде-
сето място. Другите мо-
мичета от отбора също се 
представили много добре. 
Паолина Дочкова станала 
десета на скок височина, 
а Мартина Стефанова се 
класирала двадесета на 
150 м гладко бягане, къде-
то участвали общо 112 мо-
мичета. „Ние имаме голе-
ми амбиции и високи цели. 
Радвам се, че се случват 
нещата. Надяваме се до-
година пак да сме там и да 
имаме още поводи за ра-
дост“, каза в заключение 
треньорът.

МАРиЯнА Герасимова
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Видин отново бе домакин на Фестивала „Здравей, здраве“

Изложба „Накитът – епоха и култура“ е подредена в музей „Конака“

Кметът на община-
та д-р Цветан Ценков бе 
гост на официалното от-
криване на Фестивала 
„Здравей, здраве“, което 
се проведе на терасата 
пред залата на Симфони-

етата. Кметът приветства 
организаторите за реали-
зирането на подобна ини-
циатива, която цели да ни 
зареди с енергия и сили и 
да ни припомни отново, че 
трябва да живеем в хар-

мония с природата и със 
себе си. Д-р Ценков при-
зова съгражданите ни да 
търсят и виждат хубавото 
в живота, да бъдат пози-
тивни и да не забравят, 
че по-прекрасно място от 
Видин няма. 

Той с интерес изслуша 
първата лекция за деня, 
в рамките на която из-
вестният психотерапевт 
Мадлен Алгафари говори 

за това защо се разболя-
ваме. Кметът разгледа 
и организирания базар с 
ръчно изработени артику-
ли и здравословни проду-
кти. 

Тазгодишното трето 
поредно издание на Фес-
тивала „Здравей, здраве“ 
се проведе в два поред-
ни дни, като започна на 
16 октомври вечерта с 
концерт. Програмата про-

дължи с разноо-
бразни лекции. 
П о с ет и тел и те 
имаха възмож-
ност да участ-
ват и в ателиета 
за рисуване с 
къна и изработ-
ване на лотоси. 
Ф о л к л о р н и я т 
ансамбъл при 
читалище „Цвят“ 
се включи със 
свои изпълне-

ния, като представи „Бъл-
гарските народни танци 
– лечител на душата“. 
Организаторите на Фес-
тивала „Здравей, здраве“ 
подариха на жителите и 
гостите на Видин концерт 
на Михаела Стойкова и 
музикална общност „Га-
яни“, като в сцена за му-
зикалния спектакъл се 
превърна шлеп на река 
Дунав.

Изложба, проследя-
ваща развитието на юве-
лирното изкуство във Ви-
дин, е подредена в музей 
„Конака“. Експозицията 
„Накитът – епоха и култу-
ра“ беше официално от-
крита на 22 октомври от 
заместник-кмета на об-
щина Видин Борислава 
Борисова, която изрази 
увереност, че експонати-
те ще представляват ин-
терес както за широката 
публика, така и за хората 
с по-тесни научни инте-
реси и прикани жителите 
на Видин да я разгледат. 

„Ювелирното изкуство 
във Видин има много 
дълбоки корени. Ние сме 
показали неговото разви-
тие от праисторията до 
най-ново време“, обясни 
директорът на Регионал-
ния исторически музей 
Десислава Божидарова. 

Във витрините посе-
тителите имат възмож-

ност да разгледат ценни 
експонати от фонда на 
видинския музей, сред 
които най-старият зла-
тен накит, намерен във 
Видинско. „Става въпрос 
за златен ринг за коса от 
средната бронзова епо-
ха, намерен край река 
Тополовец – изключи-
телно е ценно, защото 
много рядко се откриват 
златни предмети от тази 

епоха“, обясни археоло-
гът Николай Казашки. 
Във витрината редом до 
златния ринг са показа-
ни и два бронзови. „Те са 
от късна бронзова епоха, 
намерени в урна при раз-
копките на некропола в 
село Балей. Показани са 
и възстановки на Жени 
Василева как са се носе-
ли тези рингове за коса“, 
обясни археологът. Той 
разказа и за най-стария 
изобщо накит, който се 
пази във фонда на музея 
и може да бъде видян в 
същата витрина – мънис-
то от епохата на ранния 
неолит, открито от самия 
Казашки в село Майор 
Узуново. 

Разглеждащите из-
ложбата имат възмож-
ност да видят и златни 
накити от Рациария. Те 

са от съкровище, открито 
при проучване на сграда, 
опожарена при хунските 
набези през 433 г., което 
включва две огърлици, 
четири пръстена, обеци, 
масивна гривна и игла, 
всички изработени от 
23-каратово злато. Съх-
ранявани са били в дър-
вена кутия, част от която 
е запазена. В изложбата 

са показани и геми – това 
са малки камъчета, в слу-
чая полускъпоценни или 
от стъклена паста, гра-
вирани с различни изо-
бражения, например на 
божества, и вграждани в 
пръстени, обясни Нико-
лай Казашки.

В експозицията е 
представена и епоха-
та на Средновековието, 

като експона-
тите включват 
кръстове на ко-
пиони, стъклени 
гривни и други 
украшения. Сред 
тях се откроява 
е д и н с т в е н о т о 
златно украше-
ние, намерено в 
крепостта „Баба 
Вида“ – то е от-
крито при прове-
дените през 80-
те години на XX 
век разкопки. 

В останалата 
част на излож-
бата също не 
липсват любо-
питни експонати 
– пафти; части 
от огърлици и 
от колани от пе-
риода XVI – XVII  
век; накити за 
глава; украше-

ния, типични за градската 
култура от XIX и XX век. 
Показани са дори накити 
от костен порцелан, про-
изведени от порцелано-
вата фабрика. Етногра-
фът Сашка Бизеранова 
обърна внимание, че са 
представени и инстру-
менти, с които са работе-
ли майсторите-златари. 
„Показваме инвентар от 
последната действаща 
работилница във Видин 

– на Камен Пе-
тков, който през 
1965 г. прекра-
тява дейността 
и предоставя на 
видинския му-
зей инвентара 
от там“, посочи 
Бизеранова.

Златните на-
кити ще могат 
да се разгледат 
до 28 октомври 
и ще се пазят 
с жива охрана, 
след което ще 
бъдат прибра-
ни, а останалите 
експонати от из-
ложбата остават. 
На 26 октомври – 
Димитровден, по 
случай празника 
на града всички 
музейни обекти 
във Видин ще 
са със свободен 
вход.
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Пътуване в света на музиката

Видинският Градски духов оркестър представи „Музиката на века“

Безплатен куклен театър по случай празника на Видин

Постъпило е становище издадено по 
реда на чл. 135, ал. 4 от ЗУТ от Главния ар-
хитект на Община Видин във връзка със За-
явление с вх. № ТР05АУ-10-30/27.08.20 г. от 
„Видинска Винарска компания“ ЕООД, ЕИК 
201515425, със седалище и адрес на упра-
вление: гр. София, 1303, бул. „Александър 
Стамболийски“ №84, ет. 11, представлявано 
от Явор Ивайлов Йотов, чрез пълномощник 
Ивайло Ангелов Йотов, с пълномощно с рег. 
№8254/19.12.2016 г., като собственик на по-
землени имоти, както следва:

1. пи с идентификатор 39147.8.35 с 
площ 4 614 кв. м и начин на трайно полз-
ване „гробищен парк“, съгласно при-
ложен договор от 14.07.2017 г. за покуп-
ко-продажба на общински имот, вх. рег. 
№3408 от 19.07.2017 г., акт №120, том IV;

2. пи с идентификатор 39147.8.1 с 
площ 1 000 кв. м и начин на трайно полз-
ване „нива“, съгласно приложен нот. акт 
№189, том VII, рег. №13140, дело №752 от 
2013 г., вх. рег. №6212 от 02.10.2013 г., акт 
№159, том XIX, дело №2689/2013 г.;

3. пи с идентификатор 39147.8.2 с 
площ 8 505 кв. м и начин на трайно полз-
ване „нива“, съгласно приложен нот. акт 
№30, том I, рег. №467, дело №23 от 2014 г., 
вх. рег. №875 от 07.03.2014 г., акт №53, том 
III, н.д. №410/2014 г.;

4. пи с идентификатор 39147.9.2 с 
площ 4 632 кв. м и начин на трайно полз-
ване „нива“, съгласно приложен нот. акт 
№123, том VI, рег. №8950, дело №564 от 
2016 г., вх. рег. №3682 от 08.07.2016 г., акт 
№16, том XI, дело №1674/2016 г.;

5. пи с идентификатор 39147.9.3 с 
площ 2 509 кв. м и начин на трайно полз-
ване „нива“, съгласно приложен нот. акт 
№ 123, том VI, рег. №8950, дело №564 от 
2016 г., вх. рег. №3682 от 08.07.2016 г., акт 
№16, том XI, дело №1674/2016 г.;

Становището е дадено във връзка с 
искане на възложителя за изработване на 
проект за изменение на Общ устройствен 
план на община Видин, одобрен с Решение 
180, взето с Протокол №13/09.11.2004 г. на 
Общински съвет - Видин, за ПИ с иденти-
фикатор 39147.9.3, ПИ с идентификатор 
39147.9.2 и ПИ с идентификатор 39147.8.35, 
и одобрен с Решение №27, взето с Прото-
кол №3/26.03.2015 г. на Общински съвет 
Видин, за ПИ с идентификатор 39147.8.1 и 
ПИ с идентификатор 39147.8.2, с който да 
се промени предназначението на поземле-
ни имоти от „Специална високотехнологич-
на производствена зона – ПС“, „Обработва-
еми земеделски земи“ и „Гробищен парк“ в 
„Рекреационни устройствени зони, предназ-
начени за курорт и допълващи го дейности 
– Ок“

По действащия ОУП имотите попадат 
в територия с предназначение „Специална 
високотехнологична производствена зона 
– ПС“, „Обработваеми земеделски земи“ и 
„Гробищен парк“.

От заявлението е видно, че се иска 
промяна на предназначението на имотите, 
предвидено в ОУП, която да позволи осъ-
ществяване на инвестиционна инициатива, 
свързана с намерение за реализация на 
„Рекреационни устройствени зони, предназ-
начени за курорт и допълващи го дейности 
– Ок“.

Промяната на предназначението на имо-
тите се иска, за да позволи осъществяване 
на инвестиционна инициатива свързана с 
изграждане на курортна зона.

От заявлението е видно, че заявителят, 
като нов собственик има инвестиционни на-
мерения за реализация на строителство в 
имота с различно предназначение от пред-
назначението, предвидено в ОУП.

При одобряването на ОУП през 2004 г. и 
изменението на ОУП през 2015 г. не са били 
налице инвестиционните намерения на се-
гашния собственик.

От горните обстоятелства е видно, че са 
налице съществени промени в обществено-
икономическите и устройствените условия, 
при които е бил одобрен ОУП през 2004 г. и 
изменението му през 2015 г., което поражда 
нуждата от изменение на плана и промяна 
на предназначението на територията, в ко-
ято попадат имотите, с цел реализация на 
инвестиционните намерения на новия соб-
ственик.

Горното представлява основание за из-
менение на ОУП на община Видин по чл. 

134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
По отношение на имота с предназначе-

ние „Гробищен парк“, който се явява озе-
леняване, допълващо зелената система по 
смисъла на чл. 61, ал. 3 от ЗУТ, следва да 
се вземе предвид, че гробищният парк не е 
реализиран и населеното място – с. Коша-
ва, е с население под 10 000 души, поради 
което забраната за промяна на предназна-
чението с последващ ПУП по чл. 62а, ал.2 и 
ал.3 от ЗУТ не се прилага, по силата на чл. 
62а, ал.4 от ЗУТ.

Становището е издадено по реда на чл. 
135, ал. 4 от ЗУТ.

След като прегледах доказателства-
та, приложени към становището, а имен-
но – скици от СГКК – Видин: №15-329516-
16.04.2020 г. на ПИ с идентификатор 
39147.8.35; №15-329518-16.04.2020 г. на ПИ 
39147.8.1; №15-329520-16.04.2020 г. на ПИ 
39147.8.2; №15-329522-16.04.2020 г., №15-
329526-16.04.2020 г. за ПИ с идентифика-
тор 39147.9.3 по КК и КР на землище на с. 
Кошава; скица-приложение за изменение 
на ОУП; Договор от 14.07.2017 г. за покупко-
продажба на общински имот, вх. рег. № 3408 
от 19.07.2017 г., акт №120, том IV; Нот. акт 
№189, том VII, рег. № 13140, дело № 752 от 
2013 г., вх. рег. № 6212 от 02.10.2013 г., акт 
№ 159, том XIX, дело № 2689/2013 г.; Нот. акт 
№ 30, том I, рег. № 467, дело № 23 от 2014 г., 
вх. рег. № 875 от 07.03.2014 г., акт № 53, том 
III, н.д. № 410/2014 г.; Нот. акт № 123, том VI, 
рег. № 8950, дело № 564 от 2016 г., вх. рег. 
№ 3682 от 08.07.2016 г., акт № 16, том XI, 
дело № 1674/2016 г.; Нот. акт № 123,  том VI, 
рег. № 8950, дело № 564 от 2016 г., вх. рег. 
№ 3682 от 08.07.2016 г., акт № 16, том XI, 
дело № 1674/2016 г., считам че са налице 
основания за разрешаване изработването 
на проект за изменение на Общ устройствен 
план на община Видин, в обхват поземлени 
имоти с идентификатори: 39147.8.35, ПИ с 
идентификатор 39147.8.1 и ПИ с иденти-
фикатор 39147.8.2, ПИ с идентификатор 
39147.9.2, ПИ с идентификатор 39147.9.3 
по КККР на с. Кошава, общ. Видин, от „Спе-
циална високотехнологична производстве-
на зона – ПС“, „Обработваеми земеделски 
земи“ и „Гробищен парк“ в „Рекреационни 
устройствени зони, предназначение за ку-
рорт и допълващи го дейности – Ок“.

Предвид горния извод и на основание 
чл. 135, ал. 3 от ЗУТ и становището на глав-
ния архитект, в качеството си на Зам.-кмет 
на Община Видин оправомощен със Запо-
вед №РД-02-11-1275/26.11.2019 г.,

РАЗРеШАВАМ:
Да се изработи проект на изменение на 

Общ устройствен план на община Видин, 
одобрен с Решение 180, взето с Протокол 
№ 13/09.11.2004 г. на Общински съвет - Ви-
дин и Решение № 27, взето с Протокол № 
3/26.03.2015 г. на Общински съвет Видин, с 
който да се промени предназначението на 
поземлени имоти:

1. ПИ с идентификатор 39147.8.35 с 
площ 4 614 кв. м и начин на трайно ползване 
„гробищен парк“;

2. ПИ с идентификатор 39147.8.1 с площ 
1 000 кв. м и начин на трайно ползване 
„нива“;

3. ПИ с идентификатор 39147.8.2 с площ 
8 505 кв. м и начин на трайно ползване 
„нива“;

4. ПИ с идентификатор 39147.9.2 с площ 
4 632 кв. м и начин на трайно ползване 
„нива“;

5. ПИ с идентификатор 39147.9.3 с площ 
2 509 кв. м и начин на трайно ползване 
„нива“;

по КК на с. Кошава, общ. Видин, от „Спе-
циална високотехнологична производстве-
на зона – ПС“, „Обработваеми земеделски 
земи“ и „Гробищен парк“ в „Рекреационни 
устройствени зони, предназначение за ку-
рорт и допълващи го дейности – Ок“ на ос-
нование чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. 

Съгласно чл. 135, ал. 6 спирам прилага-
нето на действащия Общ устройствен план 
в частите, за които се отнася в границите на 
изменението.

Решението да се впише служебно в ре-
гистъра на общинската администрация по 
чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

СВеТоСлАВ СкоРЧеВ (п)
Зам.-кмет „уТРи“ на община Видин

съгласно заповед № Рд-02-11-
1275/26.11.2019 г.

Симфониета – Видин  
си партнира със СУ "Св. св. 
Кирил и Методий" по на-
ционална програма "Оси-
гуряване на съвременна 
образователна среда", 
Модул "Културните инсти-
туции като образователна 
среда", Тема: "Пътуване в 
света на музиката". Про-
ектът предвижда провеж-
дане на 7 образователни 
концерта за деца от 5-и до 
7-ми клас.

На 21 октомври старти-

ра първият концерт, който 
беше на тема "Езикът на 
музиката". Концертите са 

безплатни, ще се провеж-
дат веднъж всеки месец.

Концертът, който се 
проведе на 21 октомври, 
включваше общо десет 
популярни произведения 
от джаз, рок и диско му-
зика, аранжирани за ду-
хов оркестър. Програмата 
започна с филмова музи-
ка – част от саундтрака 
на „Междузвездни войни: 
епизод VI „Завръщането 
на джедаите“. Някои от 
изпълненията публиката 
на площад „Бдинци“, сред 
която бе и заместник-кме-

тът на община Видин Бо-
рислава Борисова, имаше 
удоволствието да чуе за 
пръв път, тъй като досега 
не са представяни на ви-
динска сцена.

Концертът е и първи-
ят съвместен проект на 
Градския духов оркестър и 
Кирил Василев, препода-
вател по китара в СУ „Св. 
св. Кирил и Методий“ и из-
пълнител на тамбура в ор-
кестъра на Ансамбъл „Ду-
нав“, който сега показа и 

вокалните си умения. Той 
изпълни песни на леген-
дарните Франк Синатра 
и Ела Фицджералд, как-
то и вечния хит The Final 
Countdown („Последното 
отброяване“) на шведска-
та рок-група Europe, с кой-
то завърши концертът.

Музикалното събитие 
е част от програмата за 
отбелязване на Духовния 
празник на Видин – Дими-
тровден. 

На 20 октомври на сце-
ната на Община Видин на 
площад „Бдинци“ малчуга-
ни гледаха представлени-
ето „Ревливата принцеса“ 
на ДКТ – Видин. Спектакъ-
лът бе подарък от Община 
Видин по случай духовния 
празник на град Видин - 
Димитровден. 

Представлението е ав-
торско на Ирослав Петков. 
Спектакълът е създаден 
на принципа на класиче-
ската приказка, пиесата 
разказва за една ревлива 
принцеса, която със сил-
ния си плач внасяла смут 
в цялото кралство. Реше-

нието на нейния необича-
ен проблем, разбира се е 
любовта! Посланието на 
представлението е уни-

версално и достига до дет-
ската публика по интригу-
ващ начин. 

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 двуста-

ен тухлен апартамент в 

ж.к. „Александър Стам-

болийски“, 65 кв. м, цена 

32 500 лв.; 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 двустаен 

тухлен апартамент в но-

вата част на ж.к „Георги 

Бенковски“, 65 
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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.
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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

кв. м, ет. 3; тел.: 

094/600 399, 0887 

381 855

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 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 

голяма тухлена гарсони-

ера в ж.к. “Химик”, 50 кв. 

м; тел.: 0888 259 935

продавам тристаен 

панелен апартамент в 

ж.к. „Васил Левски“, ет. 7, 

39 000 лв.; 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 

стара къща и кладенец, 

в гр. Дунавци; тел.: 0888 

629 601

продавам тристай-

ни тухлени апартаменти 

с гаражи в кв. „Калето“, 

120 кв. м, ет. 4 и в новата 

част на ж.к. „Георги Бен-

ковски“, 105 кв. м, ет. 1; 

тел.: 094/600 399, 0887 

381 855

продавам двустаен 

тухлен апартамент, 64 

кв. м, ПВЦ, ламинат, об-

заведен, цена 46 000 лв.; 

тел.: 0898 633 302

продавам земедел-

ска земя в землището 

на село Раброво, 7.5 

дка, трета категория, об-

работваема, цена 1000 

лева; тел.: 0897 942 438

продавам дворно 

място в село Покрайна, 

900 кв. м; тел.: 0893 269 

304 

продавам панелна 

гарсониера до Куклите, 

ет. 7, добър вид; 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 дву-

стаен обзаведен апарта-

мент в центъра на 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 

винкел, казани за варени 

на ракия – 120 и 70 л, с. 

Шишенци; тел.: 0933 82 

353

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 запла-

щане; тел.: 0988 765 898

Търся общ работник 

надничар за дворна ра-

бота; 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 фризе-

ри; тел.: 0878 236 392, 

Пепи

Строително-ремонт-

ни дейности, боядис-

ване, преградни стени, 

фаянс, ламинат, ВиК ин-

сталации; тел.: 0898 674 

203, 0889 128 424, 0896 

332 063

Шпакловка, боядис-

ване, преградни стени 

от гипскартон, окачени 

тавани, теракот, фаянс, 

мрамор; тел.: 0883 493 

209, 0896 010 382

АВТоМоБили, 
ЧАСТи

продавам “Опел 

Комбо”, 1.7, дизел, 2005 

година, 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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Рила планина – любопитна туристическа дестинация

Всеки българин, а и 
чужденците, които посе-
щават България, знаят 
или бързо се убеждават, 
че нашата страна има уни-
кална природа и невероят-
ни културно-исторически и 
религиозни обекти. Един 
от тях е красивата Рила 
планина, чиито забеле-
жителности съвсем не се 
изчерпват само с неверо-
ятните седем езера. Опре-
делено най-високата бъл-
гарска планина има какво 
да предложи като история 
и културни паметници.

Един от най-посещава-
ните и красиви манастири 

в България е всеизвестни-
ят Рилски манастир. Той 
е ставропигиален (став-
ропигия – манастир или 
църква, които са под пря-
ката юрисдикция на вър-
ховната църковна власт в 
една страна, в България 
- Светия синод, бел. на 
„НИЕ“) манастир, един от 
най-значимите културни 
паметници в България, 
символ на страната, вклю-
чен в списъка за светов-
ното наследство на ЮНЕ-
СКО. Основан е през Х век 
от св. Иван Рилски Чудо-
творец. Сегашният мана-
стир се намира в близост 

до село Пастра – недалеч 
от мястото на първоначал-
ното му изграждане. Днес 
това е най-големият мана-
стир в България – 5 етажа, 
като видими са 4 от тях. 
Тази особеност на сграда-
та се обяснява с ограни-
ченията, наложени от ос-
манската власт през 1834 
г., когато са строени сгра-
дите. Рилският манастир 
е сред Стоте национални 
туристически обекта. 

Всяка година десетки 
хиляди български и чуж-
дестранни туристи посе-
щават това свято място 
по различни причини – кой 
да се наслади на спокой-
ствието, красотата и уюта, 
кой да се помоли за здра-
ве, изцеление и прошка на 
греховете. За съжаление 
обаче правенето на сним-
ки в църквата и музея, 
разположен на партерния 
етаж на манастира, е заб-
ранено. Разрешено е сни-
мането само в двора. Въ-
преки това си заслужава 
човек да влезе и да види 
прекрасните стенописи и 
интериор. 

Преди обаче да се вле-
зе в двора, посетителите 
се сблъскват с потока от 
автомобили и съответно 
– с търсенето на място 
за паркиране. Пред са-
мия манастир има платен 
паркинг, който обаче не 
е достатъчен за всички 
коли. Това налага всеки да 
търси къде да спре. Ако 
се справите и стигнете до 
входа на манастира, там е 
поставена табела, инфор-
мираща, че е забранено 
влизането на жени, обле-
чени с къси поли и панта-
лони (над коляното), както 
и с разголени деколтета. 
Така че дамите трябва да 
имат това предвид, подби-
райки тоалета си. 

Още с влизането в дво-
ра на Рилския манастир 
пред погледа ви се откри-
ва красива архитектурна 
гледка на сградите, които 
се помещават в него. Тук 
всеки може да си купи 
нещо за спомен – магнит, 
икона, кръстче или няка-
къв друг сувенир, който да 
му напомня за посещени-
ето. 

Рилският манастир е 
известна дестинация, но 
може би не всички знаят, 
че на няколко километра 
по-нагоре в планината се 
намира гробът на Иван 
Рилски Чудотворец – един 
от най-почитаните бъл-
гарски светци, живял като 
монах и отшелник, а днес 
считан за небесен закрил-
ник и покровител на бъл-
гарския народ, патрон и 
основател на Рилския ма-
настир. 

Има два пътя, по ко-
ито може да се стигне до 
мястото. Единият дава 
възможност за придвиж-
ване с кола –  от Рилския 
манастир се продължава 
по шосето, докато стигне-

те до паркинг, където има 
голяма икона на светеца 
и табела, сочеща къде е 
пътеката. Имайте пред-
вид, че тя не е толкова 
трудна, но някои места 
са каменисти и стръмни. 
Вторият възможен марш-
рут е за тези, които искат 
да разгледат природата на 
Рила, тъй като се налага 
ходене пеша. Доста преди 
паркинга има указателна 
табела за тази пътека. Ако 
тръгнете по нея, няма да 
съжалявате. Мястото е не-
вероятно красиво. 

Пътят ще ви отведе 
първо до малък каменен 
храм – „Успение на св. 
Иван Рилски”, обновен 

през 1820 година. Именно 
в малката гробница в хра-
ма се е намирало тялото 
на светеца след негова-
та кончина. Заобикаляй-
ки църквата, ще видите 
пещерата на свети Иван 
Рилски. Разказва се, че в 
малката пещера светецът 
е прекарал последните 12 
години от живота си. Въ-
тре е много мрачно и сту-
дено, но не се отказвайте, 
влезте. Първото нещо, 
което ще видите е камен-
но легло, на което са под-

редени няколко икони на 
светеца и свещи, които 
носят и палят десетките 
посетители на пещерата. 
В дъното ще видите тесен 
тунел. Вярва се, че всеки, 
който успее да премине 
през “дупката”, е праведен 
и няма грехове, който оба-
че е грешник, магическа 
сила ще го спре. Вярва се 
също, че всеки българин 
трябва да премине през 
Свещената дупка в пеще-
рата на светеца, за да се 
пречисти духовно.

Преминавайки през 
нея, ще излезете на пъ-
течката, която води до 
лековито аязмо. Изграде-
на е и чешма към извора, 
който никога не пресъхва. 
Казват, че е задължително 
да пиете от нея. След като 
сте пили от водата, про-
дължавате още няколко 
метра нагоре от чешмата 
и стигате до молитвената 
скала, в която е вграде-
на и икона на свети Иван 
Рилски. Много от посети-
телите палят там свещич-
ка и се молят на светеца. 
Пишат желания на листче-
та и ги оставят, вярвайки, 
че ще се сбъднат. 

Всеки, посетил това 
свято място, се надява, 
че молитвите му ще бъдат 
чути, че ще се отърве от 
мъките, които са застигна-
ли него или семейството 
му. А днес повече от вся-
кога е важно човек да вяр-
ва в нещо. Затова, ако сте 
решили да изберете като 
дестинация за екскурзия 
Рила планина, посетете 
манастира и гроба на Иван 
Рилски. 

МАРиЯнА 
Герасимова

Четете на стр. 6


