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Следващият брой на 
вестника ще излезе на 

23 декември (сряда)

Голямата промяна в центъра 
на Монтана започва през 2021-ва

Мръсен въздух и COVID-19 – 
една смъртоносна комбинация

Видинска област получава 
близо 9,3 млн. лв. допълни-
телни средства за ремонти 

УВАЖАЕМИ 
ГОСПОДИН 
СТОЕНЕЛОВ!
Приемете нашите най-

сърдечни поздрави по слу-
чай рождения Ви ден! Въз-
ползваме се от приятния 
повод, за да изразим искре-
ното си уважение към про-
фесионализма, отговор-
ността и усилията, които 

полагате, за да може община Ново село да бъде 
едно по-добро място за живеене. Продължавайте 
все така отговорно с воля, с принципност и със 
завиден хъс на истински управник, да работите.
Само така и с наша подкре-
па, въпреки трудностите 
и спънките, ще надвием 

неправдата и ще победим! 
Нека успехът и натрупа-
ният дългогодишен опит 
да Ви помага в осъщест-
вяването на нови цели, а 

постигнатото да Ви носи 
удоволствие и радост!
От все сърце ви желаем здраве и много лично 

щастие, делници и празници изпълнени с добро 
настроение и радостни мигове сред близки и при-
ятели!

Честит празник!
Честит рожден ден!

оБЩинСка админиСтраЦиЯ 
ново Село
09.12.2020 г. 

След първия сняг: 

Готова ли е Община Видин 
за зимния сезон

Самодейците от читалището в 
Антимово продължават да 

популяризират влашката кухня

8-метрова елха създава коледно 
настроение във Видин

Богато украсена 8-мет-
рова елха краси центъра 
на Видин. Тя бе доста-
вена миналата седмица 
и незабавно сглобена на 
избраното място – до фон-
тана на площад „Бдинци“, 
където ще радва малки и 
големи. По повод поставя-
нето й заместник-кметът 
на общината Борислава 
Борисова коментира пред 
журналисти, че подготов-
ката на коледната украса 
във Видин е започнала 
още в края на ноември, 
като целта на общинско-
то ръководство е въпреки 
епидемичната обстановка 
да се създаде празнично 
настроение. 

„Допълнихме украсата 
на кръговите на булевард 
„Панония“, както и в цен-
тралната градска част и 
на капиите. Ще украсим 

Самодейците от кули-
нарен клуб „Забравените 
бабини ястия“ към Чита-
лище „Развитие – 1926“ 

с. Антимово участваха 
в заснемането на филм, 
в който показаха как се 

След първия сняг вече 
можем да кажем, че зима-
та наистина дойде и във 
Видин. Макар снежната 
покривка да се стопи, това 
постави на дневен ред въ-
проса каква е готовност-
та на Община Видин за 
зимния сезон. Точно това 
и попитахме общинската 
администрация. 

В отговор от Община-
та съобщиха за вестник 
„НИЕ“, че е сключен дого-
вор с фирми-изпълнители 
за зимното снегопочист-
ване на четвъртокласната 
пътна мрежа. Създадена 
е необходимата организа-

ция, разработен е и опе-
ративен план, а фирмите 
разполагат с необходи-
мия персонал и техника 
за почистването на 33-те 
населени места. За снего-
почистването на град Ви-
дин и тази година отговаря 
общинското звено „Чисто-
та“, което има задача да 
осигури машинното снего-
почистване на улиците на 
територията на града, как-
то и дейностите по ръчно-
то снегопочистване и под-
държане на централната 
пешеходна зона, алеи, 

Видинска област по-
лучава  9,264  млн. лв 
допълнителни средства 
за ремонти в общини-
те. Средствата са от 
бюджета, които в края 
на 2020 г. получават с 
решение на  Правител-
ството седем от общо 11 
общини от Видинска об-
ласт. Средствата са це-
леви за възстановява-

не на инфраструктурни 
обекти, ремонтни дей-
ности на сгради и улици 
в населените места на 
общините Видин, Кула, 
Ружинци, Чупрене, Ново 
село, Брегово и Бойни-
ца. Сумите са отпуснати 
с Постановление на Ми-
нистерски съвет.
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паркове и градини, на под-
ходите към социалните и 
здравните заведения, яс-
лите, детските градини и 
училищата, автобусните 
спирки, паркингите и дру-
ги обществени простран-
ства. 

О с и г у -
рени са не-
обходимите 
м а т е р и а л и 
за обработка 
на улиците и 
пешеходните 
зони, инфор-
мираха от 
О б щ и н а т а . 
Уточниха, че 
при последното закупува-
не на сол през месец юли 
2020 г. са осигурени 126 
тона, като те са само до-
пълнение към количество-
то, с което Общината вече 

е разполагала. Закупени 
са и 6 тона магнезиев хло-
рид и „Айсмелт“. От Общи-
на Видин увериха, че при 
необходимост количество-
то ще бъде увеличено.

Първият тест за съз-
дадена организация беше 
падналият през нощта на 
7 срещу 8 декември сняг 

– в следствие на продъл-
жилия няколко часа снего-
валеж дори при не много 
ниските температури все 
пак се образува снежна 
покривка. Въпреки това 

на следващата сутрин 
проблеми с движението 
нямаше. От Община Ви-

дин съобщиха, че веднага 
след като е започнала да 
се образува снежна по-
кривка, цялата налична 
техника е била изкарана, 
за да почиства улиците, 

а работата е продължила 
през цялата нощ. В съот-
ветствие с разработените 

планове за действие при 
снеговалеж, първо са по-
чистени главните улици 
в града, след което от су-
тринта снегопочистващи-
те машини са влезли и в 

кварталите на Видин. 
Същевременно оти-

ващите на работа в су-
трешните часове, чиито 
маршрут минава през пе-
шеходната зона, бяха по-
срещнати от работници, 
които ръчно почистваха 
снега. Подобна беше си-
туацията и в останалите 

пешеходни зони в нашия 
град. В тази дейност са 
включени общо около 60 
работници, съобщиха от 
Общината. От там под-
чертаха още, че по ул. 

„Търговска“ е извършена 
и машинна обработка на 
настилката с магнезиев 
хлорид на гранули срещу 
заледяване – нещо, което 
за пръв път се прави във 
Видин. 

Всъщност Общината 
успя да преодолее успеш-
но първото изпитание за 

н а с т о я щ и я 
зимен сезон. 
То със сигур-
ност обаче 
няма да е 
последното. 
Да се надя-
ваме, че бла-
годарение на 
създадената 
организация 

и при по-сериозни снего-
валежи и бури реакцията 
ще е също така бърза и 
адекватна. 

ОА – Видин изплаща обезщетения за отчуждените имоти 
заради модернизацията на Е79 в общините Макреш, Димово и Ружинци

Временни промени в разписанията на 
междуселищните линии в община Видин

Причината – драстично намаляване на броя на пътниците

След първия сняг: 

Готова ли е Община Видин 
за зимния сезон

От началото на декем-
ври са въведени временни 
промени в разписанията 
на междуселищните ли-
нии в община Видин. Ос-
новната причина – драс-
тичният спад в броя на 
пътуващите, особено след 
като учениците преминаха 
на дистанционна форма 
на обучение. Все пак от 
Община Видин обръщат 
внимание, че съкратени-
те сега линии са доста 
по-малко в сравнение с 
периода на обявеното из-
вънредно положение през 
март и април тази година. 
Промяната на разписания-
та е така направена, че да 
се запазят интервалите на 
движение сутрин и вечер в 
делнични дни, така че да 
не се нарушат интересите 
на хората, пътуващи с ав-
тобус до работа и обратно, 
подчертаха от общинската 
администрация.

От предоставената от 
там информация става 

ясно, че не се изпълнява 
линията Видин – Въртоп, 
което означава, че авто-
буси не пътуват до села-
та Ивановци, Гайтанци и 
Въртоп. Жителите на тези 
населени места могат да 
използват автобусите от 
Димово и Белоградчик, ко-
ито имат спирки на разкло-
ните за селата. 

От общинската адми-
нистрация обясниха, че 
са дадени указания на 
превозвачите да уведомят 
своевременно кметовете 
на населени места за но-
вите разписания. Препоръ-
чано е редовните пътници 
да бъдат информирани за 
промените чрез брошури 
или чрез разлепени съоб-
щения на автогари и спир-
ки, както и в самите авто-
буси.

Към настоящия момент 
се изпълняват следните 
курсове:

Направление Кутово 
– Кошава – Гомотарци из-

вършва 5 обиколни курса 
на ден. Час на тръгване от 
Видин: 6:00 ч. 7:15 ч. и 9:00 
ч. (минаване първо през Го-
мотарци) и 12:00 ч. и 18:00 
ч. (първо през Кошава за 
Гомотарци и обратно към 
Видин). В събота: 4 курса с 
начален час 6:00 ч., 7:15 ч., 
12:00 ч. и 18:00 ч.

линия видин – ка-
питановци – винарово: 
тръгване от Видин в 5:50 ч., 
7:50 ч., 12:10 ч. и 18:00 ч.

линия видин – иново 
– майор Узуново: час на 
тръгване – 7:00 ч., 8:00 ч., 
11:25 ч., 17:30 ч.

линия видин – гра-
дец: тръгване в 6:00 ч., 
7:45 ч., 12:30 ч. и 18:00 ч.

линия видин – кале-
ник: тръгване в 10:30 ч. и 
13:30 ч.

линия видин – Бела 
рада: тръгване в 6:15 ч., 
8:00 ч., 9:30 ч., 12:00 ч., 
17:00 ч. и 18:10 ч., като 
наличието на пътуващи от 
Новоселци е причината за 

повечето изпълнявани кур-
сове.

линия видин – Буко-
вец: 5:45 ч., 7:00 ч., 12:00 
ч. и 18:00 ч.

линия видин – дунав-
ци – Синаговци: осем кур-
са на ден, с час на тръгва-
не 6:40 ч., 7:00 ч., 7:45 ч., 
10:15 ч., 11:30 ч., 13:30 ч., 
16:30 ч. и 17:30 ч.

линия видин – делей-
на: пътува в сряда и неде-
ля.

линия видин – Цар 
петрово: пътува всеки 
делничен ден, с час на 
тръгване 6:15 ч. и 17:00 ч.

линия видин – арчар: 
пътува всеки делничен 
ден, с час на тръгване 6:30 
ч. и 17:30 ч.

Все пак от Община Ви-
дин препоръчват на граж-
даните да търсят инфор-
мация от кметовете и от 
превозвачите, тъй като с 
оглед на динамичната си-
туация са възможни и друг 
промени в разписанията.

Областна админи-
страция Видин уведомява 
собствениците на имоти, 
засегнати от обект: Мо-
дернизация на път I-1 
(Е-79) "Видин - Ботевг-
рад", участък от км 3+757 
до км 61+750 (киломе-
траж по съществуващ път 
I-1)≡58+128.47 (киломе-
траж по проект), попадащи 
в обхвата от км 34+032,68 
до км 61+750 (километраж 
по съществуващ път І-1) ≡ 
58+128,47 (километраж по 
проект), на територията на 
общините Макреш, Димово 
и Ружинци, област Видин, 
че изплаща определените 

парични обезщетения за 
имоти, за които отчужди-
телният акт – Решение на 
Министерски съвет № 540 
от 31.07.2020 г., е влязъл 
в законна сила, включи-
телно и чрез приключили 
съдебни процедури.

За целта:
1. Физическите лица 

следва да представят в 
Центъра за администра-
тивно обслужване при Об-
ластна администрация Ви-
дин следните документи:

1.1. заявление по об-
разец;

1.2. скица – оригинал;
1.3. документ за соб-

ственост – решение на 
поземлена комисия; но-
тариален акт; договор за 
делба или друг документ, 
удостоверяващ правото 
на собственост върху имо-
та – нотариално заверен 
препис; 

1.4. актуално удосто-
верение за наследници, 
при починал собственик – 
оригинал;

1.5. нотариално за-
верен споразумителен 
протокол, определящ дя-
ловете на наследниците 
(оформен с кръгли суми) 
или нотариално заверено 
пълномощно, с което се 

упълномощава един от тях 
да получи цялата сума;

1.6. документ от нота-
риус удостоверяващ дела 
и размера на обезщете-
нието в лева, в случаите, 
когато не може да се из-
готви споразумителен про-
токол, определящ дялове-
те на всички наследници 
– в оригинал;

1.7. актуално удосто-
верение за лична банкова 
сметка с посочени пълни 
лични данни на титуляра 
– правоимащо/упълномо-
щено лице, което ще полу-
чи сумата – оригинал;

1.8. влязло в сила съ-

дебно решение –  ако е 
приложимо;

1.9. декларация за 
съхранение и обработ-
ка на личните данни при 
спазване на разпоредбите 
на Закона за защита на 
личните данни – по обра-
зец;

1.10. декларация удос-
товеряваща, че отчужди-
телният акт не е обжалван 
от засегнатите собствени-
ци – по образец;

1.11. декларация за 
липса на тежести върху 
имота – по образец.

2. Юридическите лица 
следва да представят в 
Центъра за администра-
тивно обслужване при Об-
ластна администрация Ви-
дин следните документи:

2.1. заявление по об-
разец;

2.2. скица – оригинал;
2.3. документ за соб-

ственост – решение на 
поземлена комисия; но-
тариален акт; договор за 

делба или друг документ, 
удостоверяващ правото 
на собственост върху имо-
та – нотариално заверен 
препис; 

2.4. влязло в сила съ-
дебно решение –  ако е 
приложимо;

2.5. актуално удосто-
верение за IBAN (банкова 
сметка), издадено от съ-
ответната банка, по която 
да бъдат преведени сред-
ствата на юридическото 
лице – оригинал;

2.6. декларация удос-
товеряваща, че отчужди-
телният акт не е обжалван 
от засегнатите собствени-
ци – по образец;

2.7. декларация за лип-
са на тежести върху имота 
– по образец.           

Образци на заявле-
нията можете да намери-
те в сайта на Областна 
администрация, както и 
Заповедта на областния 
управител в раздел „Запо-
веди“.
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w от стр. 1 Трансферът 
по бюджета на 

Община Видин е в общ размер на 
2,75 млн лв. С отпуснатите средства 
се предвижда извършването на ре-
монтни дейности на паркинги и ули-
ци. 

1,98 млн лв. са средствата по 
бюджета на община Брегово. От 
тях 1,8 млн. лв.  целево са за подо-
бряване на инфраструктурата на ули-
ци в населените места в общината, 
а с 180 000 лв. Общината трябва да 
възстанови и ремонтира покрива и  
сградата на Домашния социален пат-
ронаж в град Брегово. 

трансфер в размер на 800 000 
лв. е постановен по бюджета на 
община Бойница за извършването 
на основен ремонт на улиците в насе-
лените места – Бойница, Бориловец, 
Раброво и Шишенци.

в постановлението на минис-
терски съвет са отпуснати сред-
ства в размер на 1 млн. лв. по бю-
джета на община кула. Целево от 
тях 250 000 лв.  са за ремонт и благо-
устрояване на двора и прилежащото 
пространството на ДГ „Звънче” в град 
Кула. С 450 000 лв. трябва да се из-
върши ремонт на дворното простран-
ство и спортната площадка на СУ 
„Васил Левски” в Кула. За цялостен 
ремонт на сградите на два Центъра 
от семеен тип за настаняване на въз-
растни хора с психически заболява-
ния в Кула са отпуснати 300 000 лв.

за цялостно преустройство на 
сградата в защитеното жилище за 
лица с психически разстройства в 
община ново село мС отпуска 333 
888  лв.

община ружинци получава до-
пълнителни средства в размер на  
1,4 млн. лв. От тях  с 900 000 лв. тряб-
ва да се извърши основен ремонт на 
уличната мрежа в населените места 
в общината. 500 000 лв. се отпускат 
за ремонт и благоустрояване на сгра-
дата на читалище „Христо Ботев” и 
прилежащата инфраструктура в село 
Дреновец.

община Чупрене получава до-
пълнителни средства в размер на 1 
млн. лв. за ремонт и реконструкция на 
улици в селата Чупрене и Горни Лом.

Тези трансфери към седем общини 
от Видинска област са израз на загри-
женост от страна на правителството и 
лично на премиера Борисов към хора-
та от Северозапада. Така коментира 
решението на МС за отпускане на до-
пълнителни средства към българските 
общини депутатът Владимир Тошев. 

„За поредна година ПП ГЕРБ 
доказва, че благоустрояването на 
населените места и прилежащата 
инфраструктура е във фокуса на цен-
тралната и общинските власти, като 
се използват всички инструменти и ло-
стове“, допълни Тошев. И като пример 
посочи  изграждащата се магистрала 
Видин – Ботевград, дълго очаквана от 
населението.

„Предколедно пожелавам все по-
вече мои съграждани, хората от Ви-
динско, да оценят направеното от 
трите правителства на Бойко Борисов 
за региона и да се завърнат в прекрас-
ните ни села и градове, за да работим 
заедно за изравняването ни с южните 
български общини“ каза още Влади-
мир Тошев.

Владимир Тошев, народен представител: В една тежка икономическа ситуация 
в страната и света,  правителството за поредна година подкрепя общините, 
трансферирайки им допълнителни средства от бюджета в края на годината

Александър Александров, кмет на община Ружинци: Благодарни сме 
на българското правителство

Анжело Добричов, кмет на община Чупрене: За пореден път Правителството ни 
отпуска допълнителни финансови средства в размер на 1 млн. лв.

Видинска област по-
лучава близо 9,3 млн. 

лв. допълнителни 
средства за ремонти 

В една тежка икономиче-
ска ситуация в страната и 
света, когато за първи път 
в най-новата ни история  се 
намираме в извънредна си-
туация и пандемична обста-
новка,  Правителството за 
поредна година подкрепя об-
щините, трансферирайки им 
допълнителни средства от 
бюджета в края на годината. 
Това е безценна помощ за 
Северозапада, за Видинска 
област, за общините. Тази 
финансова помощ, в усло-
вията на пандемията от Ко-
вид-19,  е благодарение на 
добрата и конструктивна ра-
бота на общинските съветни-
ци и на администрацията на 

общините с на-
родните пред-
ставители и с 
Правителство-
то. Общините 
днес получа-
ват значител-
на подкрепа от 
страна на Пра-
вителството, за 
да се реализи-
рат добрите и 
полезни идеи 
за местни-
те общности, 

независимо от 
това кметът от коя полити-
ческа сила е. Политиката 
на правителството на Бой-
ко Борисов е насочена към 
всички български общини, 
към всяко населено място и 
всеки гражданин, подкрепяй-
ки развитието и промяната 
за превръщането на нашите 
села и градове в красиво съ-
временно място за живеене, 
в което идеите стават реал-
ност. Нека не забравяме, че 
за да има успешно развитие 
един регион, трябва да има 
разбирателство, взаимна 
подкрепа и диалогичност 
между всички власти. Сигу-

рен съм, че с общи усилия 
можем да постигаме още 
по-добри резултати, защото 
прозрачността, партньор-
ството и диалогът са пред-
поставка за крайния успех.

Правителството, Народ-
ното събрание и всички бъл-
гарски институции се срабо-
тиха, оцениха ситуацията, 
реагираха много навреме и 
много бързо и предприеха 
стриктни мерки за ограни-
чение разпространението 
на вируса. Правителството 
реагира адекватно спрямо 
днешната ситуация, мислей-
ки и за времето след края 
на кризата с коронавируса. 
България не е достатъчно 
богата държава, не сме дос-
татъчно мощна икономика, 
която да може да се съвзе-
ме толкова бързо, колкото 
би ни се искало. Прилагани-
те мерки на Правителство-
то дават шанс на хората да 
преживеят тази криза, дават 
шанс на бизнеса да съхра-
ни ресурсите си. Не бива да 
разсъждаваме единствено, 
че държавата е нещо, от ко-
ето можем само да вземаме, 
защото ние сме държавата и 

така, както искаме тя да ни 
помогне, така и ние трябва 
да й помогнем, тоест да по-
могнем на себе си. В момен-
та не е време за популизъм 
и политиканстване. С тези 
мерки, които като управля-
ващи предприемаме, може 
би ще понесем електорални 
вреди, но важното е да съх-
раним живота на хората.

В момента Правителство-
то е стабилно. Обективните 
оценки на европейски и све-
товни водещи финансови и 
икономически институции са 
категорично положителни, и 
то в средносрочна и дълго-
срочна времева перспекти-
ва. Парламентът работи по 
основните законопроекти. 
Активно тече дейността и 
по ключовите за страната 
проекти. Не е редно и не е 
в полза на хората, особено 
във време на пандемия, да 
се говори, че няма държа-
ва, да се подронва автори-
тетът на институциите и да 
се разединява нацията. За 
да сме успешни и да вървим 
напред, трябва единство и 
разбирателство, а не разде-
ление.

Благодарни сме на бъл-
гарското правителство, 
което с отпускането на до-
пълнителните финансови 
средства за Ружинска общи-
на в размер на 1,4 милиона 
лева ще ни даде допълни-
телна глътка въздух, за да 
реализираме успешно всич-
ки заложени наши проекти. 
С тези средства ще можем 
да завършим всички проек-
ти, за които сме поели анга-
жимент пред населението. 

Отпуснатите 500 000 

лева допълнителни сред-
ства ще инвестираме в ре-
монта и благоустрояването 
на читалищната сграда на 
Народно читалище „Христо 
Ботев” в Дреновец и подо-
бряване на инфраструкту-
рата в селото. 

С останалите  900 000 
лева целево за основен 
ремонт на уличната мре-
жа в общината ще решим 
много сериозни проблеми, 
за които хората от години 
настояват.  А ето, че вече 

и този въпрос е решен 
след като Правителството 
предколедно ни отпуска 
тези средства за ремонт 
и рехабилитация на улич-
ната мрежа. И това е в 
резултат на нашата – на 
Общината екипна работа, 
на тясното сътрудничест-
во с депутата на ПП ГЕРБ 
Владимир Тошев, на вза-
имодействието и насто-
ятелността на местната 
власт и общинските съвет-
ници с централната власт и 

Правителството, с премие-
ра Бойко Борисов.

Измина една динамич-
на и сложна първа година 
от мандата, за пореден път 
Правителството ни отпуска 
допълнителни финансови 
средства в размер на 1 ми-

лион лева, за което, разби-
ра се, сме много доволни. 
Изключително тежка фи-
нансова дисциплина сме 
наложили в Община Чу-
прене. От финансова глед-
на точка харчим само  за 
най-необходимото – това, 
без което не можем да ра-
ботим. 

И всяка финансова по-
мощ е добре дошла в Об-
щината. Целевите средства 
от 1 милион лева ще бъдат 
използвани за ремонт и ре-
конструкция на уличната 

мрежа в двете най-големи 
села в общината - Чупрене 
и Горни Лом. Ремонти, за 
които населението отдавна 
настоява, но поради липса 
на средства се отлага в го-

дините. 2020 бе тежка годи-
на, с много перипетии. Като 
кмет и Община се изправяме 
пред най-голямото предиз-
викателство – да опазим жи-
вота на хората, да съхраним 
работните места и община-
та да функционира нормал-
но. Затова и тази финансова 
помощ, която получаваме в  
условията на пандемията от 
Ковид-19, е благодарение 
на добрата и конструктивна 
работа на част от общин-
ските съветници и на адми-
нистрацията на Общината с 
народните представители и 
с Правителството. 

Общината днес получа-
ва значителна подкрепа от 
страна на Правителството, 
за да се реализират добри-

те и полезни идеи за мест-
ните общности, независимо 
от това кметът от коя поли-
тическа сила е, и това не е 
предизборно действие. По-
литиката на правителството 
на Бойко Борисов е насо-
чена към всички български 
общини, към всяко населено 
място и всеки гражданин. 
Така се подкрепя развити-
ето и промяната на нашите 
села и градове, и превръща-
нето им в по-добро място за 
живеене. Защото за да има 
успешно развитие на една 
община, на един регион, 
трябва да има разбирател-
ство, взаимна подкрепа и 
диалогичност между всички 
власти. 
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Владимир Владимиров, кмет на община Кула: Благодарни сме на Правителството, на премиера Бойко Борисов, които 
за поредна година подпомагат с допълнителни финансови средства българските общини, с които те могат да ре-
шават важни за населените места и хората проблеми 

Илиян Бърсанов, кмет на община Брегово: Тези трансфери към седем общини от Видинска област, сред които е и Брегов-
ската, са израз на загриженост от страна на Правителството и лично на премиера Борисов към хората от Северозапада

Д-р Цветан Ценков, кмет на община Видин: Отличната работа, разбиране и съгласуваност, взаимодействие и екип-
ност между местната и държавната власт, година след старта на моя мандат, дават положителни резултати

Генади Велков, председател на ОбС – Видин и на СДС – Видин: Обединението за общо управление в община Видин 
между ГЕРБ и СДС и партиите около коалицията СДС дава своите резултати

Анета Генчева, четвърти мандат кмет на община Бойница: Правителството ни подаде отново ръка в тежка ситуа-
ция, за което хората са благодарни

Отличната работа, раз-
биране и съгласуваност, 
взаимодействие и екипност 
между местната и държав-

ната власт, година след 
старта на моя мандат,  
дават положителни 
резултати. Благодарим 
на правителството на 
Бойко Борисов, който в 
това тежко финансово  
и пандемично време в 
края на 2020 година от-
пуснаха допълнителни 
средства в размер на 

2,750  милиона лева  на 
Община Видин за подобря-
ване на ифраструктурата в 
населените места – извърш-

ване на ремонти на  улици, 
междублокови пространства 
и паркинги.

Година от както бях из-
бран за кмет,  вече е факт 
стартирането на изгражда-
нето на магистралния път  
Видин-Ботевград – една 
мечта за видинчани. Този 
факт изисква да се направят 
по един съвременен моде-
рен начин всички подходи 
към града, нова отлична 
пътната инфраструктура. 
Всичко това е едно предиз-

викателство, с което трябва 
да се справим в следващи-
те 2-3 години с помощта на 
държавната власт и Прави-
телството. Със старта на из-
граждането на газопровода 
към Сърбия, който преми-
нава и през територията на 
Видинска област, актуален 
стана въпросът и за газифи-
кацията на нашия град, кое-
то също е от значение за по-
тенциалните инвеститори.

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 и 
работя отлично с настоящо-
то правителство, с премиера 
Бойко Борисов, министрите 
от кабинета, с нашите де-
путати. Благодаря на  депу-
тата от ПП ГЕРБ Владимир 
Тошев, който положи много 
усилия, за да получим до-
пълнителни средства за по-

добряване на инфраструк-
турата. Всеки един кмет 
трябва да работи с властта и 
народните избраници в име-
то на гражданите, гласували 
за него. Ще работя и със 
следващото правителство, 
независимо каква ще бъде 
конфигурацията 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 съграждани 
да го разберат.

Обединението за общо 
управление в община Ви-
дин между ГЕРБ и СДС и 
партиите около коалиция-
та СДС дава своите резул-
тати. Защото ние, общин-
ските съветници от СДС и 
ГЕРБ се обединихме около 
общи принципи, цели, из-
градени около програмата 
за управление на кмета на 
община Видин д-р Цветан 
Ценков, с цел Видин да 

реализира своя голям по-
тенциал. Д-р Цветан Цен-
ков, който бе издигнат от 
коалиция СДС-обединила 
широк кръг от десни пар-
тии, спечели последните 
местни избори, с ясна ви-
зия за бъдещето на Видин 
и региона. И днес, половин 
година след нашето обеди-
нение, Общинският съвет 
работи добре, общата гру-
па в Общинския съвет, коя-

то има  двама съпредседа-
тели - също. Това доведе 
до по-голяма оперативност 
в работата на Общинския 
съвет, отлични взаимо-
действия между местната и 
държавната власт, област-
ния управител и админи-
страцията, министерствата 
и Министерски съвет. До-
пълнителните средства от 
2,750 милиона лева, в края 
на една тежка 2020 г., без-

прецедентна за целия свят 
и България обстановка в 
условията на пандемията 
от COVID 19, които полу-
чава Община Видин дават 
възможност за решаване 
на някои инфраструктурни 
проблеми. Убеден съм, че 
тези допълнителни финан-
сови средства  са резултат 
на добрата и конструктив-
на работа на общинските 
съветници и на админи-

страцията на Общината 
с народните представи-
тели и с Правителство-
то. Община Видин днес 
получава значителна 
подкрепа от страна на 
Правителството, за да 
се реализират добрите 
и полезни идеи за мест-
ните общности, незави-
симо от това кметът от 
коя политическа сила е. 

Новината за отпускането 
на допълнителни финан-
сови средства в размер на 
1 милион лева за Община 
Кула ни зарадва, защото 
2020 година се оказа дос-
та сложна, особено след 
13 март, когато се обяви 
извънредното положение 
във връзка с епидемията 
от COVID-19. Благодарни 
сме на Правителството, на 
премиера Бойко Борисов, 
които за поредна години 
подпомагат с допълнителни 
финансови средства бъл-
гарските общини, с които те 

могат да решават важни за 
населените места и хората 
проблеми. 

Щастливи сме, че ще 
можем да завършим стар-
тиралите през годината 
ремонтни дейности на СУ 
„Васил Левски“ в град Кула. 
Със собствени средства от 
капиталовите разходи до 
момента подменихме по-
крива на училището, изпъл-
нихме почти всички мерки за 
енергийна ефективност. Но 
не успяхме, поради липса на 
средства, да подменим на-
стилката пред училището и 

откритата спортна площад-
ка, да възстановим ограда-
та, която на доста места е 
паднала, да се ремонтира 
осветлението. Сега с отпус-
натите от Правителството 
450 000 лева ще довършим  
ремонта на СУ „Васил Лев-
ски”, ще обновим двора и 
прилежащото пространство, 
ще обновим спортната пло-
щадка. Целево получаваме 
и  250 000 лева за ремонт 
и благоустрояване на ДГ 
„Звънче”, за която сме пред-
видили подмяна на плочника 
в двора на детската градина 

и неговото благоустрояване. 
Ще обновим и закупим нови 
съоръженията за игра на де-
цата, които ще отговарят на 
съвременните изисквания.  

Пандемията от Ковид-
19 постави много сериозни 
проблеми пред нас като ад-
министрация. Особено се-
риозни са те за опазването 
живота и здравето на хората 
в  двата Центъра от семеен 
тип, в които са настанени 
възрастни хора с психични 
заболявания, като наша-
та цел е да им създадем 
отлични условия за живот. 
Затова и средствата, които 

Правителството ни отпуска 
в размер на 300 000 лева ще 
ни позволят  да извършим 
спешни ремонтни дейности 
и реконструкции на сградите 
на двата Центъра.

С решението за допъл-
нителни средства за общи-
ните ПП ГЕРБ, като упра-
вляваща партия, доказва, 
че благоустрояването на 
населените места и приле-
жащата инфраструктура е 
във фокуса на централната 
и общинските власти, като 
се използват всички инстру-
менти и лостове. Тези транс-
фери към Община Кула и 

останалите шест общини от 
Видинска област са израз 
на загриженост от страна на 
Правителството и лично на 
премиера Борисов към хо-
рата от Северозапада.

Особено съм щастлив 
и удовлетворен, че в края 
на 2020 г., малко повече от 
година от както съм кмет на 
община Брегово, получава-
ме допълнителни финан-
сови средства с Постано-
вление на МС в размер на 
близо 2 милиона лева.

В изминалата година и 
няколко месеца от встъпва-
нето ми в длъжност положи-
хме не малко усилия – об-
щинската администрация, 

кметовете на населените 
места и кметските наме-
стници,  да работим така, 
че да получим подкрепата 
на централната власт, ко-
ето е изключително важно 
за развитието на община 
Брегово. 

Затова и приемаме фи-
нансовата подкрепа като 
оценка за нашата екипна 
работа, за отличните вза-
имоотношения и сътруд-
ничество с Областната ад-

министрация, държавната 
власт, Правителството и де-
путатите на ПП ГЕРБ. 

Тези 1,8 милиона лева 
целево ще използваме за 
ремонтни дейности на ули-
ците в населените места в 
община Брегово. Със 180 
000 лева ще извършим под-
мяна и ремонт на покрива и 
сградата на Домашния со-
циален патронаж в Брегово. 
С изпълнението на тези ре-
монтни дейности общинско-

то ръководство, Правител-
ството на практика доказва, 
че води устойчива политика 
насочена към хората. 

Държавата, Правител-
ството са призвани да пома-
гат на всички български об-
щини – за да могат те да се 
развиват в новите условия, 
да продължават да реали-
зират инициативи и проекти 
за повишаване стандарта 
на живот на хората от об-
щините - от най-малките до 

най-големите. 
Тези трансфери към 

седем общини от Видин-
ска област, сред които е и 
Бреговската, са израз на 
загриженост от страна на 
Правителството и лично на 
премиера Борисов към хо-
рата от Северозапада. За 
поредна година ПП ГЕРБ до-
казва, че благоустрояването 
на населените места и при-
лежащата инфраструктура е 
във фокуса на централната 

и общинските власти, като 
се използват всички инстру-
менти и лостове. 

Четвърти мандат съм 
кмет на община Бойница, 
една от най-малките и най-
бедни общини не само в 
България, но и в Европей-
ския съюз. 

Хората ми имат дове-
рие. През моето управле-
ние няма период от време, 

в който аз да не съм работи-
ла за хората и да не съм се 
отзовала на каквато и да е 
молба, стига това да е било 
в моите правомощия. Об-
щината винаги е работила 
за хората и в името на хора-
та, в синхрон с централната 
власт, държавните институ-

ции и Правителството. 
Радостна съм, че в 

края на 2020 г. българско-
то правителство отново ни 
подпомага, отпускайки ни 
допълнителни средства за 
извършване на ремонтни 
дейности и подобряване на 
инфраструктурата в насе-
лените места. Получавайки 

800 000 лева целево от МС 
ще асфалтираме още улици 
в селата Бойница, Шишен-
ци, Раброво и Бориловец, 
предстои ни да оправим ос-
ветлението в селата. 

Приоритетът през след-
ващите години от мандата 
ми е да продължим това, ко-
ето сме започнали и не сме 

го довършили. Това е най-
важното. Трябва да работим 
така, че да защитаваме про-
екти, тъй като бюджетът на 
Община Бойница е малък и 
всяка по-значима инвести-
ция, която е ставала, винаги 
е била с европейски сред-
ства или чрез националния 
бюджет. 
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рУжинЦи

кУла Безплатен безжичен интернет в град Кула

Приключи изграждането на вътрешен санитарен възел в училището в село Бело поле

21 младежи започнаха работа по проект на Община Ружинци

Отскоро жителите на 
Кула могат да ползват без-
платен интернет на чети-
ри „горещи“ точки в града, 
посредством свързване 
към изградената там ви-
сокоскоростна безжична 
мрежа. Това е възможно 
благодарение на проект 
на Община Кула, финан-
сиран по инициативата 
„Безплатен интернет за 
европейците“ (WiFi4EU), 
чрез която се насърча-
ва безплатният достъп 
до безжичен интернет за 
гражданите на общест-
вени места, включително 
паркове, площади, об-
ществени сгради, библи-
отеки, здравни центрове 
и музеи в общини в цяла 

Европа. 
За тази цел общини-

те имаха възможност да 
кандидатстват за ваучер 
на стойност 15 000 евро – 
средства, които да бъдат 
използвани за инсталира-
не на WiFi оборудване на 
обществени места в съ-
ответната община, къде-
то все още няма точки за 
достъп до безжичен интер-
нет (т.нар. hot spot). Сред 
общините, които първи 
успяха да кандидатстват 
(водещ при одобрението 
на проектите беше редът 
на тяхното подаване) бе 
Община Кула, благодаре-
ние на което тя бе одобре-
на за получаване на такъв 
ваучер. 

След провеждане на 
необходимите процедури, 
през септември Общи-
ната е сключила договор 
за инсталиране на без-
жичните устройства и от 
края на ноември вече има 
4 „горещи“ точки в Кула, 
където гражданите могат 
да ползват високоскорос-
тен безплатен безжичен 
интернет. Първата от тях 
е до историческия музей 
„Кастра Мартис“, втората 
– до Народно читалище 
„Просвета 1882“, третата – 
до Спортната зала в Кула 
и четвъртата е в близост 
до градския пазар, до мле-
копункта в града. „Горещи-
те“ точки имат капацитет 
за обслужване на поне 50 

потребители едновремен-
но, без влошаване на ка-
чеството на услугата.

Според условията на 
инициативата, Община 
Кула е отговорна за фи-
нансирането на абонамен-
та за интернет и поддръж-
ката на оборудването, за 
да се предлага безплатен 
и висококачествен безжи-
чен достъп до интернет за 
всички граждани и посе-
тители за период от поне 
3 години. Това ще гаран-
тира постигане на целите 
на проекта – а именно, 
местната общност да се 
сближи в условията на 
цифров единен пазар, по-
требителите да получат 
достъп до обществото на 

гигабитовия интернет, да 
се повиши цифровата гра-
мотност и да се допълнят 

обществените услуги, пре-
доставяни на тези места.

В Община Ружинци 
използват оставащите 
дни до края на годината, 
за да довършат планира-
ните ремонти. В края на 
миналата седмица кметът 
на общината Александър 
Александров съобщи, че 
е завършен основният ре-
монт на помещение в сгра-
дата на Основно училище 
„Св. св. Кирил и Методий“ 
в село Бело поле, в което 
е обособен вътрешен са-

нитарен възел. С 
близо 12 000 лв. от 
общинския бюджет 
е изградена ВиК-
система и кабинки 
за тоалетни, поста-

вени са проточни бойле-
ри, шпакловани и бояди-
сани са стените, сложен 
е окачен таван. Кметът 
Александров обясни, че 
досега учениците, както и 
персоналът са ползвали 
тоалетна, намираща се на 
значително разстояние от 
сградата на училището. 
Допълни, че първоначал-
но бил обмислен вариан-
тът да се направи прис-

тройка, но тъй като това 
би отнело поне година и 
половина за проектира-
не, получаване на строи-
телни разрешения и т.н., 
било решено да се преус-
трои помещение в сграда-
та – още повече че на този 
етап обособеният санита-
рен възел с три кабинки е 
достатъчен за учениците, 
около 40 на брой, и персо-
нала.

Александров отбеляза, 
че към момента без въ-
трешни тоалетни остава 
единствено средното учи-
лище в Ружинци, където 
също санитарният възел е 

извън училищната сграда 
– за този проблем обаче 
е намерено разрешение. 
„При първа възможност 
догодина – още януари и 
февруари, ако времето 
позволи, започваме да из-
граждаме физкултурният 
салон в Ружинци, който 
ще е с топла връзка към 
сградата на училището, 
както и изграждането на 
санитарни възли“, обясни 
Александров. 

Кметът разказа, 
че строежът на физ-
културния салон се 
забавил, тъй като се 
наложило преработ-
ване на първоначал-
ния проект, който бил 
на стойност близо 1,2 
млн. лв. Александров 
припомни, че минала-
та година с Постано-
вления на Министер-
ски съвет Общината 
получи 500 000 лв. 
целево финансира-
не, със 70 000 лв. се 
включи самото учили-
ще, още около 20 000 
лв. се предоставят от 
общинския бюджет и 

така наличното финанси-
ране е около 600 000 лв., 
което и налага препроекти-
ране. „Очаквам до Коледа 
да ми бъде предоставен 
окончателният проект с ко-
личествено-стойностната 
сметка. В крайна сметка 
изграденият физкултурен 
салон ще разполага с ба-
скетболна зала, отговаря-
ща на стандартите за про-
веждане на състезания по 

баскетбол. Ще имаме во-
лейболно игрище, както и 
за минифутбол и хандбал. 
Няма да има възможност 
за разполагане на скамей-
ки и трибуни, с изключе-
ние на пространството зад 
едната врата – което не е 
толкова фатално, защото 
в салона ще се провеждат 
часове по физкултура, със-
тезания между училищата, 
за което ще има необходи-
мите условия“, отбеляза 
Александров. 

Той допълни, че в нача-
лото на следващата година 
ще приключи изграждането 
на двете спортни площад-
ки – в училищата в Бело 
поле и в Ружинци, които 
се правят с финансиране 
от Програмата за развитие 
на селските райони. Ос-
тава да се постави специ-
алната ударопоглъщаща 
настилка, но за това е не-
обходимо по-топло време, 
след което да се монтират 
и баскетболните кошове и 
футболните врати, обясни 
кметът на община Ружин-
ци. 

Още 21 младежи от ми-
налата седмица са назна-
чени на работа по проект 
на Община Ружинци. Те 
получиха своите трудови 
договори на 9 декември. 
Назначените са на пози-
ции портиери, пазач невъ-

оръжена охрана, шофьор 
и общи работници, като 
осигурената заетост е за 
период от шест месеца на 
8 часа.

„Така до момента през 
тази година общо 382-ма 
души сме назначили по 

една или друга програма 
– постижение, което се 
доближава до най-силна-
та в това отношение го-
дина, 2018 година, когато 
401 души бяха назначени 
по програми за временна 
заетост. Добрите резул-

тати тази година няма как 
да не ме удовлетворяват, 
още повече че в насто-
ящата тежка ситуация на 
епидемия от коронави-
рус успяхме да намерим 
временно препитание на 
част от жителите на об-

щината“, посочи  кметът 
на Ружинци Александър 
Александров. Той допъл-
ни, че максимално се из-
ползват възможностите, 
които предоставят как-
то европейските, така и 
националните програми 
за заетост, като се тър-
си начин за осигуряване 
на препитание на всички 
безработни, отговарящи 

на условията на съответ-
ните програми. 

Същевременно назна-
чените служители са ан-
гажирани с извършването 
на дейности, необходими 
за Общината. По този на-
чин се постигат добри ре-
зултати в поддържането 
на улици, паркове, гроби-
ща и сгради.
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Мръсен въздух и COVID-19 – една смъртоносна комбинация
Какви мерки се предприемат във Видин за решаване на 

проблема с фините прахови частици във въздуха?
В сегашната пандемич-

на ситуация, в условията 
на която всеки ден във 
Видин се отчитат десетки 
нови случаи на заразени 
с коронавирус, както и, за 
съжаление, нови смъртни 
случаи (към 11 декември 
техният брой е вече 101, 
при 1229 общо заразени), 
редица други проблеми 
останаха на заден план. 
Дори и такива, които имат 
косвена, а според някои – 
и пряка връзка с COVID-
19. Какъвто е проблемът 
със замърсяването на въз-
духа. 

Авторите на проучва-

не (Regional and global 
contributions of air pollution 
to risk of death from 
COVID-19), публикувано 
в края на октомври в ав-
торитетно научно издание 
(Cardiovascular Research) 
твърдят, че в световен план 
около 15% от смъртните 
случаи в следствие на ко-
ронавирус могат да бъдат 
свързани със замърсения 
въздух, който пациентите 
са дишали продължител-
но време. Проучването 
съдържа информация и по 
отделни държави – 

за България учени-
те са пресметнали, че 
18% от леталните изходи 
след инфекция с корона-
вирус в нашата страна 
могат да бъдат свързани 
с мръсния въздух. 

В публикуван на интер-
нет страницата на Евро-
пейското кардиологично 
общество материал, пос-
ветен на това изследване, 
е цитиран един от авторите 
на научния труд – профе-
сор Томас Мюнцен от уни-
верситета в Майнц, който 
заявява: „Когато хората 
вдишат замърсен въздух, 
много малките частици – 

ФПЧ2.5, мигрират от дро-
бовете към кръвоносните 
съдове, създавайки въз-
паление и оксидативен 
стрес, който представлява 
нарушаване на баланса 
между свободните ради-
кали и оксидантите в тя-
лото, които при нормални 
условия възстановяват 
увредените клетки. Това 
причинява увреждане на 
вътрешната повърхност 
на артериите, което води 
до тяхното стесняване и 
втърдяване. COVID-19 
също влиза в тялото през 
дробовете, причинявайки 
подобни увреждания на 

кръвоносните съдове… 
При едновременно про-
дължително излагане на 
замърсен въздух и инфек-
ция с коронавирус се по-
лучава адитивен негати-
вен ефект върху здравето, 
и в частност по отношение 
на сърцето и кръвоносни-
те съдове“. Той допълва, 
че на особен риск са из-
ложени хората, които вече 
страдат от сърдечни забо-
лявания – при тях може 
да се стигне до инфаркт, 
сърдечна недостатъчност 
или инсулт. 

мръсният въздух 
убива, а срещу това вак-
сина няма

Авторите на цитира-
ното в началото на този 
текст изследването отбе-
лязват, че коронавирусът 
е убил над 1 млн. души в 
световен план, но всяка 
година близо 9 милиона 
души умират в следствие 
на замърсения въздух, 
който дишат. И допълват с 
тежката констатация: пан-
демията ще приключи със 
създаването на ваксина и 
имунизацията на населе-
нието – няма ваксина оба-
че срещу лошото качество 

на въздуха и климатични-
те промени. 

Според учените, ре-
шението е намаляване 
на вредните емисии и 
преминаване към зелена 
икономика с възобновя-
еми енергийни източници, 
което ще допринесе за 
подобряване на околната 
среда и на общественото 
здраве. 

едни от най-лошите 
показатели за качество 
на въздуха са във ви-
дин

В доклада на Европей-
ската агенция за околна 
среда (ЕАОС) „Качество на 
въздуха в Европа — 2020 
г.“ се посочва, че през 2018 
г. шест държави-членки 
са превишили пределно 
допустимата стойност, оп-
ределена от Европейския 
съюз за фините прахови 
частици (ФПЧ2.5) – това 
са България, Хърватия, 
Чехия, Италия, Полша и 
Румъния. В доклада се 
твърди още, че през 2018 
година замърсеният въз-
дух е причинил прежде-
временната смърт на 12 
500 българи. 

Публикувана на ин-
тернет страницата на 
ЕАИС интерактивна карта 
дава възможност да се 
види броят на смъртните 
случаи, които се считат 
следствие от излагане на 
ФПЧ2.5, на база 100 000 
души население (по данни 
за 2018 година). От карта-
та се вижда, че ситуация-
та в България е тревожна, 
а Видин е един от регио-
ните в Европа с най-лоши 
показатели –в областите 
Видин, както и в Монтана 
и София броят на случа-

ите на преждевременна 
смърт заради излагане 
на ФПЧ2.5 надхвърля 200 
(изчислено на база 100 
000 жители). 

Риск за здравето съз-
дават и по-едрите частици 
прах – ФПЧ10. Европей-
ският съюз е определил 
24-часова пределно допус-
тима стойност на ФПЧ10, 
която е 50 µg/m3, като тя 
не следва да бъде преви-
шавана повече от 35 пъти 
в годината. Цел, която на 
този етап остава недости-

жима за Видин. 
Данните на Регионал-

ната инспекция за опаз-
ване на околната среда 
– Монтана показват, че за 
периода януари – ноември 
2020 година през 65 дни 
в град Видин е измерена 
концентрация на ФПЧ10, 
превишаваща пределно 
допустимата дневна нор-
ма от 50 µg/m3. През 2019 
година дните с твърде ви-
соки нива на ФПЧ10 пък 
са били общо 67. Което, 
трябва да отбележим, е 
двойно по-малко от 2018 
година, когато пределно 
допустимите нива на прах 
във въздуха във Видин са 
били надхвърлени през 
общо 120 дни. Въпреки 
това целта от максимум 
35 превишавания за годи-
на на този етап изглежда 
трудно достижима. 

И тук възниква въпро-
сът:

какво се прави във 
видин за решаване на 
проблема със замърсе-
ния въздух?

Точно това попитахме 
Община Видин. От там 
отговориха, че стриктно 
се прилагат мерките, раз-

писани в приетата от Об-
щински съвет-Видин „Про-
грама  за намаляване на  
нивата на фини прахови 
частици (ФПЧ10) и дости-
гане на установените нор-
ми за съдържанието им 
в атмосферния въздух в 
община Видин“ и Плана за 
действие към нея за пери-
ода 2015-2020 г. А изпъл-
няваните мерки включват: 
редовно  миене на маркуч 
на улиците за движение 
на градския и транзитен 
трафик; синхронизира-

не на ръчното метене на 
тротоарите с машинно-
то третиране на улични-
те платна (прахосмукане 
и   миене на регулата) на 
принципа за ефективност 
на почистването; замяна 
на опесъчаването в  гра-
да с химически препарати 
– антиобледенителна теч-
ност „антилед“, препарат 
айсмелт, калциев хлорид, 
магнезиев хлорид, натри-
ев хлорид; поддържане на 
пътната настилка в добро 
състояние – без дупки и 
неасфалтирани участъци; 
поддържане и увеличава-
не на озеленените площи, 
декоративната растител-
ност и площите с компакт-
на дървесна растителност; 
насърчаване и подпома-
гане реализирането на 
мерки за енергийната 
ефективност в жилищни-
те сгради на територията 
на общината; системен 
контрол за възстановява-
не на уличната мрежа и 
тротоарна настилка след 
ремонт на подземната ин-
фраструктура; контрол и 
санкции за замърсяване 
и увреждане на територии 
при извършване на строи-

телни дейности.
по проект на община 

видин ще се подменят 
отоплителните уреди в 
домакинствата

Няма да открием топ-
лата вода като кажем, 
че основната причина за 
мръсния въздух във Видин 
е битовото отопление, при 
което все още доминира 
използването на дърва и 
въглища. В тази връзка от 
Община Видин посочват, 
че в подкрепа на усилията 
да се понижи негативният 
ефект на използваните в 
бита горива за отопление 
върху качеството на въз-
духа, е стартиралият през 
2019 г.  проект „Подобря-
ване качеството на атмос-
ферния въздух“, финанси-
ран от ОП „Околна среда 
2014-2020 г.“, по който Об-
щината е бенефициент. 
Проектът е на стойност 
над 12,4 млн. лв., като една 
от основните дейности по 
него е подмяна (доставка 
и монтаж) на стационарни 
индивидуални и многофа-
милни домакински горив-
ни уреди на твърдо гориво 
с алтернативни източници 
на топлинна енергия. „Оч-
акванията ни са, че с фи-
нансирането на мерките 
по проекта ще намалим 
значително емисиите от 
битовото отопление през 
есенно-зимния период. В 
съответствие със срокове-
те на проекта, планираме 
да събираме заявления 
за кандидатстване през 
2021 г., като гражданите 
ще бъдат своевременно 
информирани в тази връз-
ка“, отбелязват от Община 
Видин. 

Допълват, че друг про-
ект, който се изпълнява, 
е „Разработване/Актуали-
зация на общинските про-
грами за качеството на 
атмосферния въздух“, фи-
нансиран по „Околна среда 
2014-2020 г.“. Той е на етап 
процедура за избор на из-
пълнител за разработване 
на Програма за намаля-
ване нивата на ФПЧ10 и 
достигане на установени-
те норми за съдържанието 
им в атмосферния въздух 
в община Видин за пери-
ода 2021-2025 година и 
План за действие.

„Докато на практика се 
реализират горецитирани-
те проекти, Община Видин 
ще продължи да изпълня-
ва мерки насочени към оп-
тимизиране параметрите 
на градската среда – оп-
тимизиране на транспорт-
ната схема, обновяване 
на уличните настилки, 
благоустрояване на град-
ската среда, подобряване 
дейностите по сметосъ-
биране, сметоизвозване, 
метене, миене“, заявяват 
от общинската админи-
страция. 
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Видин – двигател на растеж в Северозападния район

Обсъдиха местните такси и цените на услугите в община Видин 

В следващия про-
грамен период Видин, 
заедно с Плевен, ще са 
двигатели на растеж в Се-
верозападния район, като 
градски клъстер по Опера-
тивна програма „Развитие 
на регионите“ (ОПРР). Те 
ще имат много по-голямо 
финансиране спря-
мо досегашните два 
периода. Затова е 
много важно да се 
подготвят и защитят 
смислени проекти от 
бенефициентите в 
област Видин, кои-
то да водят до ико-
номически растеж. 
Това заяви по време 
на онлайн събитие 
на Областен инфор-
мационен център – 
Видин (ОИЦ) за при-
лагането на новия 
регионален подход в 
България през про-
грамен период 2021 
– 2027 г. и изпълне-
нието на Интегри-
рани териториални 
инвестиции (ИТИ) 
управителят на Цен-
търа Мариела Савкова.

Тя посочи, че поне 30% 
от средствата във всеки 
клъстер ще бъдат заде-
лени за участие на град-
ските общини в концепции 
за ИТИ на ниво регион за 
планиране в рамките на 
изпълнение на ПО2 на 
ОПРР. При тази форма на 
подкрепа финансирането 
се отпуска от различни 
фондове и/или програми в 

подкрепа на изпълнението 
на стратегии за територи-
ално и местно развитие за 
насърчаване на развитие-
то на регионите от ниво 2. 
Целта на подхода е раз-
витие на модел на парт-
ньорство между местните 
власти и другите заинте-

ресовани страни (пред-
ставители на бизнеса и 
гражданското общество) 
които, водени от обща 
цел, вместо в условия на 
конкуренция за достъп 
до финансиране, работят 
съвместно за разрешава-
нето на общи проблеми 
или оползотворяване на 
потенциалите за развитие 
на конкретна територия, 
без да са водещи адми-

нистративните граници на 
отделните териториални 
единици.

Широките възмож-
ности за местно развитие, 
чрез партньорства, кои-
то предлага инструмента 
ИТИ дават възможност за 
интегрирана проектна ак-

тивност с цел развитие, на 
всички потенциални бене-
фициенти в област Видин: 
държавни органи, област-
на администрация и об-
щински власти; бизнес; 
представители на граж-
данското общество - НПО, 
организации на работода-
тели, синдикати, фонда-
ции; научна общност; дру-
ги заинтересовани страни 
на местно ниво.

Мариела Савкова за-
позна участниците в он-
лайн събитието и с видо-
вете ИТИ, изискванията 
към партньорствата, инди-
кативното разпределение 
на бюджета, новата роля 
на Регионалния съвет за 
развитие на СЗР, функци-

ите на ОИЦ - Видин при 
реализацията на новия 
подход (чрез Звената за 
медиция и публични кон-
султации), както и ПО 1 на 
ОПРР.

Тя представи добри 
практики, които могат 
да се реализират чрез 
инструмента ИТИ: Пре-
образуване на стари 
производствени бази в 
действащи икономически 

субекти, чрез рехабитация 
на съществуващата ин-
фраструктура, изгражда-
не на нови производства, 
включването на науката в 
интегрираната концепция; 
Неоползотворени прос-
транства, които да се из-
ползват за подобряване 

на физическата 
активност на на-
селението, рекре-
ационни мерки или 
туристическа атрак-
тивност на региона, 
насочени към тери-
торията и населе-
нието на няколко 
общини, като се 
финансира регене-
рация на площите и 
превръщането им в 
паркови простран-
ства и/или спортна 
инфраструктура, 
генерираща прихо-
ди; Концепция за 
ИТИ за подобря-
ване на здравното 
обслужване на на-
селението, която 
да включва проекти 
за подобряване на 

здравна инфраструктура 
или меки мерки за здрав-
ните работници, съчетани 
с мерки за осигуряване 
на свързаност и достъп 
на населението до съот-
ветните здравни обекти, 
осигуряване на хосписи, 
мерки за подобряване на 
здравната култура на мар-
гинализирани групи, меки 
мерки за обмяна на опит 
или провеждане на пуб-

лични кампании по здрав-
ни въпроси; Във фокуса 
на концепция за ИТИ може 
да бъде поставена и тери-
торията на една или ня-
колко пътни отсечки, подо-
бряващи градско-селските 
връзки и насърчаващи 
трудовата мобилност, като 
осигуряват свързаност и 
достъпност на население-
то от по-малките населени 
места до по-големи адми-
нистративни или икономи-
чески центрове; Концеп-
ции за ИТИ, свързани със 
специфичен потенциал 
на територията на някол-
ко общини с големи гор-
ски територии, могат да 
включват от една страна 
мерки за насърчаване на 
туризма (екопътеки, обо-
значаване на планински 
туристически маршрути, 
велотрасета, обновяване 
на високопланински хижи), 
а от друга страна – мерки 
за оползотворяване на 
икономическия потенциал 
на горите и опазване на 
околната среда чрез под-
помагане на местни пред-
приятия.

Мариела Савкова уве-
ри, че екипът на Областен 
информационен център 
ще съдейства на всички 
местни бенефициенти и 
ще спомага активно за 
изграждане на успешни 
партньорства за изпълне-
нието на Интегрираните 
териториални инвестиции 
в област Видин.

Проведе се обществе-
но обсъждане на измене-
ние и допълнение на На-
редбата за определянето 
и администрирането на 
местните такси и цени на 
услуги на територията на 
община Видин. Събитие-
то, организирано в изпъл-
нение на чл. 28 от Закона 
за нормативните актове, 
се състоя в залата на Об-
щинския съвет на 4 декем-
ври. На него присъстваха 
заместник-кметовете на 
община Видин Цветомира 
Илиева, Десислава Тодо-
рова и Светослав Скорчев, 
председателят на ОбС Ге-
нади Велков, общински 
съветници, граждани.

Мотивите за предложе-

нието представи секрета-
рят на Общината Валери 
Димитров. Той отбеляза, 
че проектът е изготвен 
в съответствие с прин-
ципите за необходимост, 
обоснованост, откритост, 
прозрачност, съгласува-
ност, пропорционалност 
и стабилност. И обясни, 
че основната причина, 
налагаща предложените 
изменения, е нуждата от 
привеждане на видове-
те и наименованията на 
административните услу-
ги в съответствие с тези, 
изброени в регистъра за 
услугите в Интегрираната 
информационна система 
на държавната админи-
страция.

„С течение на годи-
ните потребностите на 
обществото се развиват, 
a последното изменение 
на Наредбата е от 2011 
година. Тоест за период 
от 10 години тя не е била 
променяна, както и не са 
били актуализирани цени-
те на услугите“, каза Вале-
ри Димитров. Посочи, че 
предложенията за видове 
технически услуги и цена-
та за тях се основават на 
настоящата икономическа 
обстановка и са съотноси-
ми с тези в сходни на Ви-
дин общини като Монтана 
и Габрово, например.

Секретарят на Община 
Видин подчерта, че плани-
раното актуализиране на 

цени е съобразено с раз-
ходите за предоставяне 
на една качествена услуга 
на гражданите: „Опреде-
лянето на размера на ад-
министративните услуги е 
регламентирано в чл. 8 от 
Закона за местните данъ-
ци и такси, където е посо-
чено, че услугата трябва 
да е на цена, покриваща 
разхода, направен за ней-
ното предоставяне“. Дими-
тров допълни, че са взети 
под внимание дейностите, 
които се извършват за пре-
доставяне на съответната 
услуга; броят на служите-
лите, които участват при 
изготвяне на свързаните 
с нея документи, както и 
повишените през годините 

разходи за техните възна-
граждения (за последните 
10 години размерът на ми-
нималната работна запла-
та е увеличен два пъти).

Постъпленията от 
предоставените услуги 
на граждани и фирми са 
сред основните източни-
ци на приходи в бюджета 
на една община, откъдето 
се финансират пък мест-
ните дейности, отбеляза 
председателят на Общин-
ския съвет Генади Вел-
ков. Той коментира, че в 
разработения проект е 
намерен правилният ба-
ланс. Предложи обаче да 
бъде предвиден стимул 
под формата на някаква 
отстъпка за физическите 

и юридическите лица, зая-
вили получаване на услу-
ги онлайн. Секретарят на 
Общината увери, че тази, 
както и всички останали 
направени препоръки ще 
бъдат взети под внимание 
при подготовката на окон-
чателното предложение.

Проектът на Наредба 
за изменение и допълне-
ние на Наредбата за оп-
ределянето и администри-
рането на местните такси 
и цени на услуги е публи-
куван на интернет страни-
цата на Община Видин в 
раздел Общински съвет/
Проекти на нормативни 
актове.
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Продължава предоставянето на Топъл обяд в община Видин

Иманяри от  видинското село Арчар отиват на съд за незаконни разкопки в античния град Рациария

Митнически служители задържаха цигари без документи при проверки

Откриха голямо количество културни ценности в камион на ГКПП Дунав мост - Видин

Община Видин уве-
домява всички заинтере-
совани лица, че от 1 яну-
ари 2021 г. продължава 
предоставянето на „3.1 
- Топъл обяд в условия на 
пандемията от COVID – 
19” по Оперативна програ-
ма за храни и/или основно 
материално подпомагане 
от Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуж-
даещите се лица.

Подпомагане с топъл 
обяд се предоставя на:

Лица без доходи или с 
ниски доходи под линията 
на бедност:

- хора в затруднение 
поради влошената ико-
номическа обстановка в 
страната;

- хора, които поради 
възрастта си или налични 
увреждания са в по-висок 
риск от заразяване и не-

благоприятно протичане 
на инфекцията.

Лица, поставени под 
карантина – без доходи 
или с ниски доходи под 
линията на бедност и ня-
мат близки, които да им 
окажат подкрепа.

Лица, обект на социал-
но подпомагане, за които 
е установена нужда от до-
пълнителна подкрепа и в 
условията на извънредна 

епидемична обстановка 
са в невъзможност да за-
доволят основните си жиз-
нени потребности.

Кандидат-потребите-
лите за социалната услуга 
подават комплект доку-
менти в НСУЗД: ул „Княз 
Борис I” № 1 – за гр. Ви-
дин; за населените места 
в община Видин – в Кмет-
ствата.

крими

Иманяри от  видин-
ското село Арчар отиват 
на съд за незаконни раз-
копки в античния град 
Рациария, съобщават от 
пресцентъра на Апела-
тивна прокуратура - Со-
фия. Окръжна прокура-
тура – Видин е предала 
на съд обвиняемите  К.И. 
и Т.Р. за извършване на 
незаконни изкопни рабо-
ти в частен имот в с. Ар-
чар.  Двамата иманяри 
са били установени при 

извършване на полицей-
ска проверка на място в 
античния град, как еди-
ният от младежите копа-
ел с кирка и с лопата из-
карвал пръста, а другият 
с металдетектор я прове-
рявал. Те били изкопа-
ли дълбок ров, до който 
имало прясно изровена 
пръст, уточняват в прес-
съобщението.

При задържането им 
от полицаите двамата 
извършители направили 

опит да избягат, но били 
заловени. Самоличнос-
тта им била установена – 
жителите на с. Арчар К.И. 
(на 21 години) и С.Р. (на 
20 години). Собствени-
кът на имота заявил, че 
никога на никого не бил 
разрешавал да влиза и 
да копае в двора му.

Заключението на екс-
пертизата е, че изкопът е 
направен в място, което 
попада в границите на 
археологическа недви-

жима културна ценност 
- античен град Рациария, 
в самото Кале на старин-
ния град. Обектът е ар-
хеологическа недвижима 
културна ценност с наци-
онално значение, обявен 
като такава през 1965 г.

В прясно изкопаната 
пръст до изкопа се откри-
ти множество фрагменти 
от битова и строителна 
антична керамика. Както 
и разхвърляни ломени 
камъни от градеж, което 

показвало, че е разру-
шен културен пласт и е 
разбито подово ниво на 
антична жилищна сгра-
да. Изяснено е, уточня-
ват от прокуратурата, че 
и двамата обвиняеми не 
са имали необходимо-
то разрешително - така 
наречения „открит лист“ 
за извършване на архе-
ологически разкопки, и 
не са уведомили специ-
алистите от Регионален 
исторически музей във 

Видин за провеждане на 
изкопни работи на тери-
торията на античния па-
метник. Тази дейност е 
строго регламентирана и 
се извършва единствено 
от компетентните органи 
под форма на археоло-
гически теренни проуч-
вания, съгласно разпо-
редбата на Закона за 
културното наследство. 
Предстои делото да про-
дължи в съда.

Митнически служители 
откриха цигари, облепени 
с български бандерол, при 
две проверки в района на 
Видин. И в двата случая 
цигарите са собственост 
на водачите на превозни-
те средства, тютюневите 
изделия са били укрити и 
за превоза им не са били 
представени документи 
съгласно акцизното зако-
нодателство.

В първите минути на 8 
декември митнически слу-

жители спират за провер-
ка в района на ГКПП Ду-
нав мост Видин – Калафат 
лекотоварен автомобил 
с българска регистрация. 
При проверка на превоз-
ваната стока митнически-
те служители откриват 
на дъното на кашони и 
затрупани с пакети царе-
вични пръчици 102 стека 
или 1020 кутии (20 400 
къса) цигари с валиден 
български акцизен банде-
рол от различни марки и 

разновидности. Водачът 
на автомобила заявил, че 
цигарите са негови, но не 
разполага с придружава-
щи документи съгласно 
Закона за акцизите и да-
нъчните складове.

На 6 декември при дру-
га проверка в района на 
ГКПП Дунав мост 2 митни-
ческите служители устано-
вяват 1540 кутии (30 800 
къса) цигари, всичките об-
лепени с валиден акцизен 
бандерол. Цигарите били 

увити в одеяла между 
личния багаж на шофьор 
на товарен автомобил. 
Водачът първоначално 
твърдял, че не превозва 
акцизни стоки, а след като 
митническите служите-
ли намерили тютюневите 
изделия, признал, че са 
негови, но не разполага с 
необходимите документи.

По случаите са съста-
вени актове за установя-
ване на административни 
нарушения.

Водач на товарен ав-
томобил е задържан за 
незаконно изнасяне на го-
лямо количество културни 
ценности през ГКПП Ду-
нав мост – Ви-
дин, съобщиха 
от Апелативна 
прокуратура – 
София.

Под ръковод-
ството на Ок-
ръжна прокура-
тура – Видин се 
води разслед-
ване на престъ-
пление, извър-
шено на ГКПП 
Дунав мост Ви-
дин – Калафат. 
Деянието е ква-
лифицирано по 
чл. 278а, ал. 4, 
вр. ал. 3 от НК 
– незаконно из-
насяне на културна цен-
ност извън границите на 
страната.

На 04.12.2020 г., в ра-
йона на граничния пункт 
ГКПП Дунав мост, прис-
тигнал товарен автомо-

бил  „Волво“, с прикачено 
към него полуремарке, с 
чужда регистрация, пре-
возващ риба за Нидер-
ландия.

Моторното превозно 
средство било селекти-
рано по метода „анализ 
на риска” за щателна 
митническа проверка, 
при която митническите 
служители забелязали 

в един от страничните 
долапи на ремаркето ка-
менна фигура, наподо-
бяваща човешко тяло.

В условията на не-

отложност граничен по-
лицай от ГПУ - Видин е 
започнал първи дейст-
вия по разследване по 
досъдебно производство 
- оглед на местопроиз-
шествие и изземване на 

веществени доказател-
ства, носещи белези на 
културни ценности. Сред 
откритите вещи е имало 
3 523 броя метални кръг-

ли монети с различна 
форма, метален шлем за 
глава на човек, метален 
шлем за глава на кон, 
метална маска за лице, 
каменна статуетка на 
човешки рамене, камен-

на статуетка на човешка 
глава, 79 броя метални 
върхове на стрели.

Установеният от ком-
петентните органи товар 

е под специален режим 
на деклариране, разре-
шение и износ. Опитът за 
изнасяне през границата 
на страната на културни 
ценности бил извършен 
без съответно разреше-

ние по Закона за култур-
ното наследство. Извър-
шеното деяние е тежко 
умишлено престъпление 
по смисъла на закона, 

за което законода-
телят е предвидил 
наказание от три до 
десет години „ли-
шаване от свобода“ 
и глоба в размер от 
пет хиляди до пет-
десет хиляди лева.

В качеството на 
обвиняем по слу-
чая е привлечен 
шофьорът - тур-
ският гражданин 
Х.С. (на 51 години). 
Мъжът е задържан 
за срок до 72 часа 
с постановление 
на прокурор от Ок-
ръжна прокуратура 
– Видин. Изготвено 

е искане за налагане на 
най-тежката мярка за не-
отклонение „задържане 
под стража“. 

Разследването про-
дължава.
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монтана враЦа

видин

Голямата промяна в центъра на Монтана 
започва през 2021-ва

Община Враца продължава да 
подкрепя родните производители 

Рисунки на две момичета от Видинско спечелиха призови 
места в конкурса „С очите си видях бедата 2020” 

МС отпусна близо 9 млн. лв. 
допълнителни средства за 
общините от област Враца

Ще променят основно дома 
в монтанското село Говежда

Рисунките на 14 малки 
художници от област Ви-
дин участваха в надпре-
варата от националния 
етап на конкурса за детска 
рисунка „С очите си видях 
бедата 2020”. Две творби 
спечелиха призови места. 
Рисунката на Виктория 
Пекова от ОУ „Иван Ва-
зов“ – Видин е класирана 
на второ място. Рисунка-
та на Паола Цветанова от 
Детска градина „Арабела” 
– гр. Видин, филиал  - с. 
Буковец, е класирана на 
трето място.

Двете творби са отли-
чени в категория „Деца и 
ученици от всички общо-
образователни училища и 
центровете за подкрепа на 
личностно развитие в сис-
темата на предучилищно-
то и училищно образова-
ние” във възрастова група 
7 – 10 години.

Поради усложнената 
епидемиологична об-
становка, тържествена 
церемония за награжда-
ване на победителите от 
заключителния етап на 
конкурса няма да бъде 

проведена, а наградите 
на децата ще бъдат из-

пратени до образовател-
ните институции.

700 милиона лева са 
предвидени за изгражда-
не на защитени жилища 
за възрастни с психични 
увреждания в страната. 
Деинституализацията ще 
засегне и дома в с. Говеж-
да.

„Смятам, че община 
Георги Дамяново ще кан-
дидатства със свой проект 

и ще бъдат изградени 5-6 
къщички за потребителите 
на дома в Говежда”, каза 
народният представител 
Дилян Димитров. Той под-
черта, че промяната на жи-
лищните и битови условия 
ще съхрани дейността, и 
така ще бъдат запазени 
50-те работни места за 
хора от цялата община.

През следващата годи-
на ще започне основната 
реконструкция на централ-
ния площад „Жеравица“ в 
Монтана, съобщи кметът 
Златко Живков. Това ста-
ва възможно, благодаре-
ние на решението на Ми-
нистерски съвет, с което 
се отпускат  5,3 милиона 
лева за тази цел. Послед-
ните значими промени в 
центъра на Монтана са на-
правени през 1983 година, 
заради националното чест-
ване на 60-годишнината 
от Септемврийското въс-
тание и посещението на 
дипломатическия корпус. 
Дори тогава проектът не 
е завършен според първо-
началния замисъл, уточни 
Живков. Сега настилката, 

която пресъздава гигантски 
чипровски килим е в ока-
яно състояние. Тя ще бъде 
подменена. Под площада 
преминава голям канал, 
който отвежда водите от 
извора под римската кре-

пост до река Огоста. При 
реконструкцията ще бъдат 
изградени нови подземни 
комуникации. Проектът ще 
бъде разработен за пло-
щта от Драматичния теа-
тър до градската градина и 

от площад "Алеко Констан-
тинов" до Младежкия дом. 
Теренът е приблизително 
17 декара. Върху него се 
намират и най-старите 
фонтани в града, използ-
вани най-често като негова 
емблема. Те също ще бъ-
дат основно ремонтирани. 
Ще бъде изградено ново 
осветление и променени 
зелените пространства. 

Реконструкцията на 
централния площад е сред 
основните задачи в този 
мандат, обявени от кмета 
още при кандидатирането 
му. Живков благодари на 
Правителството за подкре-
пата, с която обещанието 
ще бъде спазено в интерес 
на хората от Монтана и 
гостите на града. 

В навечерието на 
Коледно-новогодишните 
празници ще се проведе 
поредното издание на 
Фермерския пазар във 
Враца.

Изложението, под-
крепящо българските 
производители, ще се 
състои на 19 декември 

/събота/, от 09:30 до 
18:30 часа, пред сграда-
та на местната админи-
страция.

Заявки за участие 
могат да бъдат подавани 
на тел.: 0876 93 91 81 / 
0876 96 53 31 и на адрес: 
prvratsa@gmail.com.

На 9 декември с по-
становление на Минис-
терски съвет бяха одо-
брени допълнителни 
трансфери за целеви 
разходи за общините 
в България. Близо 9 
млн. лева допълнител-
ни средства са за об-
щините в област Враца 
- Бяла Слатина, Враца, 
Мездра, Мизия, Козло-
дуй, Криводол и Оря-
хово. Средствата са за 
инфраструктурни про-
екти, които ще бъдат 
реализирани с прави-
телствената помощ.

В община Бяла 
Слатина ще се извър-
ши реконструкция на 
комбинирана спортна 
площадка и ремонт на 
детска площадка в с. 
Соколаре със средства 
в размер на 80 000 лв., 
както и ремонт на улич-
ната мрежа в селата на 
общината на стойност 1 
320 000 лв.

В община Враца със 
средства в размер на 
1 887 500 лв. основно 
ще се ремонтират бул. 
„България“ и ул. „Илин-

ден“. 
Община Козлодуй 

ще реконструира и бла-
гоустрои  ул. „Симеон 
Русков“ в гр. Козлодуй с 
1 185 230 лв.

Община Криводол 
с 1 000 000 лв. ще из-
върши реконструкция 
и ремонт на общински 
пътища и площади.

Община Мездра 
получава средства в 
размер на 610 000 лв. 
за изграждане, парко-
устрояване и благоус-
трояване на централно 
площадно пространство 
по плана на с. Зверино.

Община Мизия ще 
извърши корекция на 
"Сухото дере" в гр. Ми-
зия, ремонт на площад 
в с. Софрониево и ре-
монт на уличната мре-
жа в гр. Мизия и селата 
Войводово и Софрони-
ево на стойност 1 400 
000 лв.

Община Оряхово 
ще направи ремонт на 
уличната мрежа на те-
риторията на община 
Оряхово, с помощ от 1 
500 000 лв.



10

поЩа ние

Продавам къща на ул. 
“Драган Цанков” във 

Видин – 100 кв. м, чети-
ри стаи, две тоалетни 

и баня, веранда; двор 
265 кв. м, мазе 20 кв. м. 

Къщата е с ремонтиран 
покрив, ново електро и 

ВиК, канал, външна изола-
ция, PVC дограма, щори, 
електрически портал с 
дистанционно и други. 

Цена 61 500 евро.
Тел.: 0885838386

w

оБЩина кУла
ГР. KУЛА – 3800, УЛ. “ВЪЗРАЖДАНЕ” № 38, ТЕЛ: КМЕТ: 0938/3 20-20, 

ЗАМ. КМЕТ: 0938/3 22-24,  e-mail: obshtinakula@abv.bg

бр. 51 понеделник -  вторник  14 - 22 декември 2020 г.

„Бич Божий“
Covid-19 с вирулентната си сила
почти цял свят разтревожи;
надмина жертвите от набезите на Атила,
назован от историците „бич Божий“.

коледа без дядо коледа
Дядо Коледа съобщиха днес, 
няма да дойде от планината;
за коронавирус му направили тест
и положителен се оказал резултата.
Лекарите го спрели под карантина.
Не плачете деца, ще дойде догодина!

дядо вЪлоСлав Стратев

От любов към живота

о Б Я в а
община кула на основание чл. 21 ал.1 т. 8 от змСма , чл. 35, ал.1 от закона за общинската собстве-

ност  и чл. 36, ал.1 и ал. 2 от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общин-
ско имущество и решение № 94/28.10.2020 г. на обС- гр. кула и заповед № рд – 18-225/08.12.2020 год. 

на кмета на община кула
оБЯвЯва пУБлиЧен тЪрг С Явно наддаване

 за продажба на общински поземлен  имот – ЧоС, а именно: 

     вестник 

абонамент 2020 година
за хартиеното издание:
1 година   44 лв.
6 месеца  22 лв.
3 месеца  11 лв.
1 месец      4 лв
за електронното издание:
1 година   20 лв.

Електронното издание го получавате на имейл 
веднага след редакционното приключване на 

броя, дори преди неговото отпечатване.

тел.: 094/60 77 66, info@niebg.net, 
гр. видин, ул. „Цар Симеон велики“ №9 

(до магазин елБи)

Абонамент за издаНИЕто може да се 
направи и във всеки клон на „Български 

пощи“ под каталожен № 2133, както и на 
dobipress.bg под каталожен № 136-1.

С мой стар приятел се 
срещнахме на пазара в 
града. Бяхме „маскирани“ 
и едва не се разминахме. 
Покани ме на кафе. От-
седнахме и разговорката 
ни започна.

- Остарявам, приятелю, 
но няма да одъртея!

- Защо няма да одърте-
еш? - любопитно попитах 
аз.

- Ами защото станах 
„музей от болести“ - ехид-
но се усмихна той и про-
дължи да разказва.

Преди месец и нещо 
влязъл без покана в 82-та 
житейска орбита, но вече 
се чувства с изхабена жиз-
нена енергия, защото за 
три години мъжествено 
понесъл шест хирургиче-
ски интервенции – пет ко-
ремни и шестата за глау-
кома. Ослепял с дясното 
око, а в лявото му „зре“ 
катаракта. Но в края на 
лятото го нападнала нова 
болест. Със сардонична 
усмивка изрече, че си е 
преброил калориите, даже 
и месеците, които му ос-
тават. Сега започнал да 
брои седмиците... И тук с 
усмивка под мустак при-
зна, че е непоправим оп-
тимист не пада в униние, 
не го е страх от това, което 
го чака. Има чувство за ху-
мор и самоирония. Срав-
нява себе си с камикадзе, 
завърнало се от команди-
ровка. Но изведнъж стана 
сериозен. Изгледа ме за 
секунда и бавно каза, че 
не се доверява на своя ум, 
защото е припламнал от 
желанието да стане дари-
тел на болницата, на която 
с добра воля и от все сър-
це е изпратил през проле-
тта скромната си пенсия 
за борбата с COVID-19. 
А сега, ще дари пенсията 
си, впечатляващо, от лю-
бов към живота! Пак със 
същата мисия. И добави: 
„Битката с тая епидемия-
пандемия е безмилостно 
жестока, но той твърдо 
вярва, че едно ново бъде-
ще се ражда в мъките на 
настоящето“.

В залеза на живота си 
товзи дядо обичал да каз-

ва изречението от нашия 
голям художник Илия Беш-
ков: „Хубаво нещо е ста-
ростта, защото трудно се 
достига до нея и не всеки 
достига до нея“. Не помни 
дали е чул или прочел, че 
старостта е привилегия, 
която на мнозина е отказа-
на. Още когато е получил 
първата пенсия обещал 
на себе си да остарява ак-
тивно – и спомена името 
на изреклия го – Джамал 
Кашоги.

Почеса се трудолюби-
во по темето и мъдро из-
рече:

- Скрит в умората от 
старчески болести, аз про-
дължавам да чета, въпре-
ки проблема със зрението 
ми. Не си позволявам да 
бъда сянка между сенки-
те, камо ли сянка на са-
мата сянка, както е изре-
къл Робер Деснос. Нещо 
повече, което сигурно ще 
те сюрпризира, но то е от 
Волтер: „Избрах да бъда 
щастлив, защото това е 
полезно за здравето“. Хей 
приятелю, запомни: „До-
брото не е във външния 
вид, а в доброто сърце. 
Злото няма любов, защото 
е неизкореним атрибут на 
еволюцията“.

И завърши така, че 
тръпки полазиха по снага-
та ми:

- Събирах пари за 
„мека леща“, но вече няма 
смисъл... Но те ще стигнат 
за скромното ми изпраща-
не, хей тамо горе, както 
се пееше в една песен на 
Бисер Киров... Аз искам да 
помогна на заболели от 
COVID-19 да оздравеят. И 
кой както ще да ме разби-
ра, правя го от любов към 
живота... А любовта е сти-
мулатор на доброто! До-
брото и любовта са осно-
вополагащите категории в 
човешкия живот.

Отнесох в паметта 
си чаровната усмивка на 
умен, а защо не на мъ-
дър старец. Защото мъ-
дър става не този, който е 
умен, а този, който се учи 
от умните...

дядо вЪлоСлав 
Стратев

Поземлен имот с площ от 1130 кв. м. (хиляда сто 
и тридесет кв. м.);

- Паянтова стопанска сграда с ЗП = 42 кв. м. (че-
тиридесет и два кв. м.) на два етажа, находящ се в 
с.Тополовец, общ. Кула, обл. Видин, кв. 1, УПИ І-6, 
при граници: улица; нива; УПИ ІІ-9; улица; съгласно 
АОС №2891/27.08.2020 год. 

1. началната цена за продажба на имота е в раз-
мер на 2910,00 лв. /две хиляди деветстотин и десет и 
00 ст./ без ДДС.

2. Цената на тръжната документация е в размер 
на 20,00 лв. /двадесет лв. и 00ст./ без ДДС, платими в 
касата на Община Кула.

3. тръжната документация се закупува от ЦИУГ 
при Община Кула до 16:00 часа на 30-ия ден от дата-
та на публикуване на обявата във в-к “Ние“.

4. документите за участие се подават до 16:00 
часа на работния ден, предхождащ търга, по ред оп-
ределен в тръжната документация.

5. размер на депозита – 10% от началната тръж-
на цена, вносим по банкова сметка: IBAN на получа-
теля - ВG94 CREX 9260 3315 8155 00, BIC на банка-

та на получателя - CREXBGSF при “ТОКУДА БАНК“ 
– ИРМ Кула.

6. Стъпка на наддаване - 1% от началната тръж-
на цена или 29,10 лв. /двадесет и девет и 10 ст./. 

7. начин на плащане на цената - при сключване 
на договора по банкова сметка:

 IBAN на получателя - ВG10 CREX 9260 8415 8155 
00, BIC на банката на получателя - CREXBGSF, вид 
плащане 445600 при “ТОКУДА БАНК “– ИРМ Кула.

8. дата на провеждане на търга - 31–ят ден след 
датата на публикуване на обявата във в-к “Ние“ - 
14.01.2021 год., начало на търга – 10:00 часа, място 
на търга – заседателната зала на Община Кула.

9. повторно провеждане на търга при неявява-
не на кандидат на първоначалната дата – 41 –ят ден 
след датата на публикуване на обявата  във в-к “Ние“ 
в същия час, място и при същите условия.

10. оглед на имота може да се извършва всеки 
работен ден до деня, предхождащ търга, след заку-
пуване на тръжната документация. 

за допълнителна информация 
тел. 0938/3 20 20, вътр. 280

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 ул. „Ши-

рока“, ет. 2 и двустаен с 

разширение, ет. 6; тел.: 

0887 381 855

продавам тухлен 

апартамент във Видин, 

102 кв. м, с таванска, 18 

кв. м, с четири тераси, 

цена 50 000 лв., ул. „Ле-

нин“; тел.: 0882 096 555

продавам 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 тристаен 

панелен апартамент в 

ж.к. „Васил Левски“, ет. 7, 

обзаведен, цена 39 000 

лв.; тел.:  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 двустаен 

тухлен апартамент в ж.к. 

„Бонония“, 65 кв. м, ет. 4, 

обзаведен (парно, клима-

тик, ПВЦ дограма), цена 

46 000 лв.; тел.: 0898 633 

302

продавам двустаен 

тухлен апартамент в ж.к. 

„Александър Стамбо-

лийски“, 65 кв. м, 



д-р адриана маркова
СпеЦиалиСт по детСки БолеСти, 

ХомеопатиЯ и ШУСлерова терапиЯ

медико-дентален ЦентЪр 
„омега“ - видин

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

медиЦинСки ЦентЪр 
„здраве“ - видин

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

GSM 0887 21 44 21, 0887 53 30 60

w
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изданието не носи отговорност за достоверността на подадените за публикуване обяви

Íÿêîè âåñòíèöè ñå ïðîìåíÿò ñ âðåìåòî, à                ïðîìåíÿ âðåìåòî! в рекламната кантора на вестника на ул. “Цар Симеон велики” 9 
(до магазин „елБи Булгарикум”) всеки делничен ден се приемат обяви, 

реклами, съобщения и малки обяви.
работно време: от понеделник до петък
от 9:00 часа до 15:00 часа

ISSN 1310 - 1269                       3700 Видин,  п.к. 144,   
ул. “Цар Александър II“ 70, х-л „Ровно”, ет. 2, тел. 094 60 77 66

www.niebg.net     info@niebg.net
Авторът носи пълна отговорност за написаното. 

Хонорари се изплащат само за поръчани материали.

ръководител екип: мария Савова – 0886 397 232
завеждаща редакция: тел.: 0882 026 676
и редакционен екип

реклама: 0886 397 232
Печат: Печатница “Нюзпринт”, София 1113, ул. “Тинтява” 100, 

newsprint@mail.bg

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

дом за пълнолетни лица с деменция 
с.Салаш, община Белоградчик търси:

медицинска сестра
Заплата 800 лева

Осигурен транспорт до Салаш.
тел.: 0894 374 096 – огнян димитров, директор

цена 32 500 лв.; 

тел.: 0887 381 

855

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 дворно 

място 1200 кв. м, със 

стара къща и кладенец, 

в гр. Дунавци; тел.: 0888 

629 601

продавам двуста-

ен тухлен апартамент в 

ж.к. „Химик“, 61 кв. м, ет. 

2, цена 38 000 лв.; тел.: 

0898 633 302

продавам панелни 

гарсониери в ж.к. „Пано-

ния“, ет. 4, ремонтирана 

и обзаведена, и в ж.к. 

„Александър Стамболий-

ски“, ет. 7; тел.: 0887 381 

855

продавам къща и 

кухня на 6 км от Видин, 

санирани, с 2 дка, огра-

дени с високи 1,80 м сте-

ни, цена 70 000 лв.; тел.: 

0882 096 555

продавам две къщи в 

един двор, за ремонт, в с. 

Покрайна, дворно място 

1030 кв. м, център, цена 

18 000 лв.; тел.: 0898 633 

302

продавам земедел-

ска земя в землището 

на село Раброво, 7.5 

дка, трета категория, об-

работваема, цена 1000 

лева; тел.: 0897 942 438

продавам двустайни 

тухлени апартаменти до 

Музея - ет. 4; в идеален 

център - 80 кв. ет. 2, и в 

ж.к. „Георги Бенковски“, 

ет. 3; тел.: 0887 381 855

продавам дворно 

място в село Покрайна, 

900 кв. м; тел.: 0893 269 

304 

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 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 дърводел-

ски машини – банциг, аб-

рихт, дърводелски инвен-

тар; тел.: 0882 096 555

продавам /Заменям 

немска перална машина, 

цена 520 лв.; тел.: 0886 

109 417

продавам банциг и 

борапарат; тел.: 0884 

850 159

разни кУпУва

изкупувам народни 

носии, всякакви; тел.: 

0878 241 027

раБота

търся работа – поча-

сово гледане на възраст-

ни хора и деца през деня 

и през нощта; тел.: 0894 

297 106

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, 15 к.с., с плуг, в 

отлично състояние; тел.: 

0895 358 063

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

разни

подарявам детска 

количка, детско столче и 

столче за хранене – мно-

го запазени; тел.: 0876 

553 488
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приготвят няколко тради-
ционни влашки ястия – ри-
бена чорба с папица, риба с 
ориз на фурна, постни сар-
ми с лозови листа и постни 
чушки, боб в гърне, скобар 
(морунаш) на пиростия, 
пърленки, мамалига и ти-
квеник. След като неотдав-
на секретарят на читалище-
то Цеца Христова успешно 
представи влашката кухня 
в ефира на едно от най-гле-
даните реалите предавания 
в България, тя отново гот-
ви пред камера, този път 
заедно с други читалищни 
самодейци. Това стана бла-
годарение на участието на 
антимовското читалище в 
проект на „Слоу фуд Бълга-
рия“, носещ названието „Си-
ромах човек – жив дявол“. 

По този повод в Антимо-
во бе и Десислава Димитро-
ва, която, освен координа-
тор на „Слоу фуд България“, 
е и доцент в Института по 
биоразнообразие, екосисте-
ми и изследвания при БАН , 
както и част от екип, който 
от години работи по науч-
но-изследователската тема 
етноботаника или иначе ка-
зано – използването на рас-
тенията в бита на хората. С 
нея разговаряхме за бавна-
та храна и бавния начин на 
живот. 

„Реализираме различни 
проекти, в които централ-
но място заемат срещите 
с местни общности. Тук е 
важно да се подчертае, че 
читалищата са основен 

партньор на „Слоу фуд 
България“, а също и осно-
вен обект на проучване, 
защото там, където има 
работещи читалища, неми-
нуемо традиционната кухня 
е елемент от активностите 

ми“, обяснява доцент Дими-
трова. Разказва, че научила 
за активния живот, който 
води читалище „Развитие“ в 
село Антимово от майстора 
на „Юнашкия тиган“ Ангел 
Ангелов. „От него разбрах 
колко дейна е секретарят на 
читалището Цеца Христо-
ва, а на нас именно такива 
хора ни трябват. Освен това 
самата аз съм от Видин, 
това е моят край“, обяснява 
доцент Димитрова.

Допълва, че заснетият 
в село Антимово материал, 
както и всички останали, 
които са снимани по проек-
та, ще са част от световния 
форум „Тера мадре“, който 
се провежда от 2014 годи-
на и се организира всяка 
четна година в град Торино. 

също градската градина. 
Обогатяваме украсата на 
площад „Бдинци“, където 
освен ледената пързал-
ка, на която нашите деца 
ежедневно се радват, до-
бавяме и коледното дърво 
– осемметрова елха, още 
един подарък за тях“, каза 
Борисова. 

Тя обясни, че изборът 
на изкуствена елха е про-
диктуван от екологични 
съображения. И припом-
ни, че в предходни години 
в коледно дърво се пре-
връщаше борът пред Ре-
гионална библиотека „Ми-
халаки Георгиев“. С цел 
обаче той да бъде съхра-
нен, за да му се радваме 
още дълги години, е пре-
ценено повече да не бъде 
украсяван: „Мислехме и 
върху вариант за живо ес-
тествено дърво, което впо-
следствие да бъде засаде-
но, но практиката показва, 
че често такива дървата 
не оцеляват. Затова взе-
хме решение да подарим 
на видинчани тази красива 
коледна елха“.

Коледа с трио "Тенорите"8-метрова елха създава коледно 
настроение във Видин

Самодейците от читалището в Антимово продължават 
да популяризират влашката кухня

Симфониета - Ви-
дин, Трио "Тенорите" и 
маестро Свилен Симе-
онов ви очакват на 23-
ти декември в 18 часа в 
Спортна зала – Видин, 
за да ви зарадват с праз-
ничен коледен концерт. В 
програмата са включени 
шедьоври от световна-
та оперна класика, поп 
музика, руски романси, 
българска естрада.

Напомняме, че мес-
тата са ограничени пора-
ди противоепидемични-

те мерки  - използват се 
само 30% от капацитета 
на залата, и е препо-
ръчително да закупите 
билети предварително. 
Можете да го направите 
в МОЛ Видин или Сим-
фониета - Видин (ул. 
“Градинска” № 1).

Заповядайте на ко-
ледния концерт на Сим-
фониета – Видин и трио 
"Тенорите" - Кирил Или-
ев, Александър Господи-
нов и Илиян Недев.

„Тази година, поради пан-
демията, събитието ще се 
случи онлайн. Реално село 
Антимово ще бъде част от 
този форум, за тази цел 

ще направим субтитри на 
английски, така че да може 
повече хора да разберат за 
какво иде реч“, казва коор-
динаторът на „Слоу фуд 
България“.

 В България издирването 
и проучването на продукти и 
рецепти е почти откривател-
ска дейност, защото в наша-
та страна те са предимно 
семейно наследство, спо-
деля тя. „Нашата цел е да 
разказваме за тези рецепти 
и продукти. Първо, защото 
това е въпрос на съхраня-
ване на традиционната кул-
тура – даже бих го нарекла 
един своеобразен патриоти-
зъм. А от друга страна, това 
са много интересни знания, 
които произхождат от опита 
на хората – тоест те могат 

да подсказват решения, 
включително във връзка с 
климатичните промени, ус-
тойчивото използване на 
земята, на храната. Така 

че говорим за един нешли-
фован диамант, който си 
струва да бъде споделен с 
повече хора“, категорична е 
координаторката на „Слоу 
Фуд България“. Допълва, че 
това знание може да се пре-
върне и в туристическа ат-
ракция и да привлича така 
наречения „бавен“ туризъм 
– или хора, които искат да 
научат нещо.

Доцент Димитрова 
подчертава, че slow food 
културата (slow food – бав-
на храна) възниква като 
контрапункт на fast food 
културата (fast food – бър-
зо хранене). „Идеята е не 
само бавното приготвяне 
на храната, но изобщо за-
бавяне на ритъма“, посочва 
тя.  Тук може би е добре да 

обясним каква е същността 
на международното слоу 
фуд движение. То води на-
чалото си от Италия, негов 
основоположник е Карло 
Петрини, чиято основна цел 
е да запази местните гас-
трономически традиции, да 
насърчи отглеждането на 
местни сортове семена, зе-
меделски култури и породи 
домашни животни

„За мен лично срещите 
с хората по места са сво-
еобразна психотерапия, 
защото когато идваш от го-
лемия град и се потапяш в 
бавния живот на тези хора, 
това действа много зареж-
дащо. Много е интересно, 
че по принцип жените са 
носителите на знанието за 
традиционните рецепти и 
продукти, и когато общуваш 
с тези жени, усещаш една 
силна женска енергия, про-
изтичаща именно от роля-
та им на пазителки на това 
знание“, споделя доцент 
Димитрова. Разказва, че 
с колегите й от „Слоу фуд 
България“ отиват на места, 
където се вижда, че има 
живи хора – живи по душа. 
„Умишлено правим това, 
защото тези хора трябва да 
бъдат уважени заради духа, 
който имат. Неслучайно на-
шият проект се казва „Си-
ромах човек – жив дявол“, 
но в положителен контекст, 
защото намираме хората, 
които не се оплакват, а ви-
наги намират начин да се 

справят, те вярват в живота 
такъв, какъвто е“, обяснява 
доцент Димитрова. 

Споделя още, че много 
се притеснявала дали на 
фона на пандемията за-
мислените дейности ще се 
осъществят, но, за щастие, 
се намерили смели и сър-
цати хора, които, при спаз-
ване на всички необходими 
предпазни мерки, разбира 
се, с желание се включили. 
„Пандемията е изпитание, 
но според мен всеки един 
от нас я преработва по 
своя си начин. Моят опит 
от контакта с общностите в 
мрежата на „Слоу фуд Бъл-
гария“ е, че тази пандемия 
ясно показа, че оцеляват, 
по-лесно се справят хората, 
които са свързани помежду 
си. В общностите, където 
има връзка между хората, 
както е в селата, тези хора 
се справят по-добре с из-
питанието – по-сплотени 
са и това им дава кураж“, 
категорична е доцент Дими-
трова. И допълва: „Преди 
пандемията си мислехме, 
че сме безкрайно свързани 
помежду си чрез интернет и 
социалните мрежи. В един 
момент, когато пандемия-
та ни затвори, видяхме, че 
всъщност сме много сами. 
И ни липсва точно този общ-
ностен дух, който го има в 
селата, където хората са 
свързани, което ги спасява 
в момента“.


