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Цвета Караянчева връчи 
членски карти на нови 

членове на ГЕРБ във Видинско

Кметът на Видин проведе 
срещи с жители на селата 

Ботево и Цар Симеоново

Старото сметище в 
Кула става пасище
По проект за над 1,2 млн. лв. започна 

рекултивация на нефункциониращото 
депо за битови отпадъци 

Във Видин социалисти 
почетоха 9 септември
Димитър Велков: 

Днес отново има нужда от 
революционна промяна

Любомир Георгиев, директор на ГПЧЕ – Видин:

Напълно сме готови за 
започването на учебната 

година в условията на COVID-19

Десетки социалисти 
се включиха в тържест-
веното отбелязване на 9 
септември във Видин. По 
традиция, възпоменател-

ните чествания започна-
ха пред паметника на 
Димитър Благоев, къде-

„НИЕ“: Г-н Георгиев, 
как ще бъде организи-
ран учебният процес 
в ГПЧЕ „Йордан Радич-
ков“ с оглед на насто-
ящата ситуация?

любомир Георгиев: 
Започваме една необи-

чайна нова учебна година. 
На 15 септември тържест-
вено откриване няма да 
има – класовете ще вля-
зат в класните стаи по оп-
ределен график, за който 

Видин е областта с 
най-много приети нови 
членове на Политическа 
партия ГЕРБ в последни-
те няколко месеца. Това 
отчете председателят на 
Народното събрание и 
член на Изпълнителната 
комисия на ГЕРБ Цве-
та Караянчева, която 
на 7 септември посети 
Ружинци, Брегово и Ви-

дин – целта на визитата 
й беше именно връчва-
нето на картите на но-
воприети членове. 

Срещата във Видин 
се проведе в обновената 
благодарение на целева 
субсидия от Правител-
ството сграда на видин-
ския Драматичен театър. 

Кметът на община 
Видин д-р Цветан Цен-
ков проведе срещи с жи-
тели на селата Ботево и 
Цар Симеоново. Така бе 
поставено началото на 
кампанията, която се 

организира от общин-
ското ръководство с цел 
запознаване отблизо с 
проблемите на хората и 
необходимостта от по-

След броени месеци 
теренът, върху който сега 
се намира старото смети-
ще на Кула, ще бъде па-
сище. На 9 септември с 
церемония „първа копка“ и 
откриваща пресконферен-
ция беше даден старт на 

изпълнението на проект 
„Закриване и рекултива-
ция на съществуващото 
общинско депо за твърди 
битови отпадъци на тери-
торията на община Кула“. 

Два златни медала за 
СК „Радуканови“ от Европейските 

атлетически игри
С два златни медала 

се завърнаха състезатели-
те от Спортен клуб по лека 
атлетика „Радуканови“ от 
15-ите Европейски атле-
тически игри под 16 г. На 
7 и 8 септември в гр. Бър-
но, Чехия, над 1000 със-
тезатели от 20 държави 
дадоха всичко от себе си 
за клуба и държавата си. 
Сред тях бяха и младите 

видински атлетки – Паоли-
на Дочкова, Мартина Сте-
фанова, Ивайла Мишина, 
Рая Пламенова и Кремена 
Димитрова. Възпитанич-
ките на треньора Миро-
слав Радуканов мериха 
сили с над 100 участници 
във всяка дисциплина, но 
успяха да защитят честта 

Чудесата на България

Седемте рилски езера – магията на Рила 
Всички сме слушали 

за магията на Рила пла-
нина. Откъде точно идва 
тази фраза? Може би от 
необятните красоти, които 
предлага на туристите. 

Едно от най-посеща-
ваните места в Рила са 
всеизвестните Седем рил-
ски езера. Целогодишно 
хиляди хора посещават 
тези невероятни природ-
ни образувания. Групата 
езера с ледников произ-
ход са най-посещаваната 
от туристи езерна група в 
България и един от стоте 
национални туристически 
обекта. Езерата се на-
мират в Дамгския дял на 
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оБЯВА ЗА РАБоТА
нАБиРАМе МЪЖе и Жени 
ЗА РАБоТА В ГеРМАниЯ
некВАлиФиЦиРАни ЗА 
СледниТе деЙноСТи:

1.ПАКЕТИРАНЕ НА ЧИПС
2.ПАКЕТИРАНЕ НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
3.ПАКЕТИРАНЕ И СОРТИРАНЕ НА 
ХИГИЕНИЧНИ  ПРЕПАРАТИ
4.ПОЧИСТВАНЕ И СОРТИРАНЕ НА 
ЛЕКИ АВТОМОБИЛНИ ДЕТАЙЛИ

оСиГУРенА кВАРТиРА!
доБРо ЗАплАЩАне!
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Тел:0876100885

бр. 38 понеделник -  неделя  14 - 20 септември 2020 г.

то членове и симпатизанти 
на БСП поднесоха цветя. 
След това под звуците на 
градския духов оркестър 
многолюдно шествие се от-
прави през Крайдунавския 
парк към Паметника на съ-
противата. В шествието се 
включиха председателят 
на БСП – Видин Димитър 

Велков, народният пред-
ставител Цветан Топчиев, 
кметове на населени мес-
та, общински съветници и 
много граждани. 

Пред Паметника на 
съпротивата Маргарита 
Велкова прочете слово от 
името на Българския ан-
тифашистки съюз, в което 
припомни имената на ге-
роите от Видин, паднали в 
борбата срещу фашизма. 
„Общо от Видинско през 
периода 1919 – 1941 годи-
на са дадени 214 свидни 
жертви. Редно е на този па-
метен ден да отдадем по-

чит. 76 години не са малко, 
но и днес идеята за свобо-
да, социално равенство и 
справедливост, за която се 
бориха и загинаха героите, 
на които бе издигнат този 
паметник, е още жива“, за-
яви Маргарита Велкова. 

„Никой не е забравен и 
нищо не е забравено“ – с 
тези думи започна словото 
си председателят на БСП 

– Видин Димитър Велков. 
Той припомни, че 9 септем-
ври е ден на преклонение 
не само пред загинали-
те, но и пред тези, които 
сътвориха подвига на со-
циалистическото строи-
телство. „Те преобразиха 
България. И от безнадежд-
но изостанала страна с аг-
рарна икономика и селско 
население я превърнаха 
в модерна европейска 
държава, с приличен жиз-
нен стандарт, достъпно и 
качествено образование, 
всеобщо и безплатно здра-
веопазване. Страна, коя-

то осигуряваше на всички 
свои граждани възможност 
за достоен живот“, отбеля-
за Велков.

Председателят на БСП 
– Видин посочи, че в по-
следните години сме сви-
детели на целенасочени 
опити за пренаписване на 
историята и за подмяна на 
историческата истина – не 
само за антифашистката 

съпротива, но и за години-
те на икономически и кул-
турен подем и просперитет, 
които бележат развитието 
на страната от 1944 г. до 
1989 г. „Пропагандата няма 
как да заличи тези дости-
жения, защото те са част 
от историята на всяко едно 
българско семейство“, под-
черта Димитър Велков. 

„Пропагандата на ГЕРБ 
и на десницата се опитва 
да внуши, че на 9 септем-
ври е извършен преврат, 
който е спрял развитието 
на държавата. Бих попитал 
тези господа какво щеше 

да е станало с България, 
ако ги нямаше хиляди-
те самоотвержени млади 
хора, които се включиха 
в антифашистката съпро-
тива и свидните жертви, 
които паднаха по пътя към 
освобождаването от „ка-
фявата чума“. Деветосеп-
темврийската революция, 
благодарение на която се 
присъединихме към Анти-
хитлеристката коалиция 
и дадохме нашия принос 
в победата над хитлеро-
фашизма през Втората 
световна война, изчисти 
образа на България пред 
света“, подчерта председа-
телят на БСП – Видин. 

Днешната България 
много прилича на онази от 
лятото и ранната есен на 
1944 година, отбеляза той. 
„Отново огромна част от 
населението тъне в мизе-
рия. Отново управлението 
на десницата води стра-
ната към прага на тежка 
национална катастрофа 
– този път демографска. 
Отново умират невинни 
хора – този път убити от 
престъпно безхаберие и 
безкрайна алчност. Но и 
отново сме на прага на 
генерална промяна в пар-
тията, в държавата“, заяви 
Велков. 

Председателят на БСП 
– Видин беше категоричен, 
че днес отново има нужда 
от революционна промяна, 

която да спре пропадането 
на българската държава 
и общество; отново има 
нужда от съвременна ви-
зия за развитие към едно 
по-добро бъдеще, визия 
за нов градеж и съзида-
ние, за нова модерниза-
ция, за преодоляване на 
бедността и мизерията, за 
възстановяване на здра-

веопазването и образова-
нието, за нов демографски 
подем. „Логично възникна 
въпросът има ли партия, 
способна да разработи 
една такава визия и да я 
реализира в практика. Да, 
другари. Има такава пар-
тия. И това е „Българската 
социалистическа партия“‘, 
заяви Велков. 

Той изрази увереност, 
че предстоящият септем-
врийски 50-и конгрес на 
БСП ще даде на партията 
нова енергия и тя ще изле-
зе от него консолидирана и 
в състояние да изведе бъл-

гарския народ и държавата 
от трагичното положение, 
в което се намират. „Зато-
ва днес, на 9 септември, 
ние трябва да си спомним 
за тези преди нас, които 
дадоха живота и здравето 
си за свободата на българ-
ския народ, да осъзнаем 
огромната си отговорност 
пред тяхната памет и пред 

България и с нови сили да 
вървим напред“, каза в за-
ключение председателят 
на БСП – Видин. 

Честването продължи 
с едноминутно мълчание 
в памет на героите в бор-
бата срещу хитлеро-фаши-
зма и поднасяне на венци 
и цветя пред Паметника 
на съпротивата. Тържест-
веното отбелязване на 9 
септември завърши с крат-
ка музикална програма, 
представена от артистите 
от Ансамбъла за народни 
песни и танци „Дунав“. 

са уведомени от класните 
ръководители.

Основното, към което 
се придържахме при под-
готовката за новата учебна 
година, са Насоките на Ми-
нистерство на образовани-
ето и науката за работа на 
системата на училищното 
образование в условията 
на COVID-19. Училището 
разработи собствен план, 
основавайки се на тези На-
соки, който беше приет от 
Педагогическия съвет.

В гимназията ще се 
влиза с маска или шлем, 
учителите ще преподават 
с шлемове – в процес на 
издирване съм на най-под-
ходящите, имаме няколко 
варианта, от които ще из-
берем най-добрия, така че 
да се извършва възможно 
най-нормален учебен про-
цес. Училището закупи не-
обходимите дезинфекци-
онни материали. Въпреки 
че учениците са задълже-
ни да носят собствени мас-
ки, ако някой ученик няма, 
имаме готовност да му да-
дем. Закупили сме и уред 
с ултравиолетови лъчи, с 
който ще дезинфекцираме 
таблети, монитори – изоб-
що техниката, която се из-
ползва в учебния процес. 
Има топла вода във всички 
санитарни помещения – 
разполагаме с голям бой-

лер, който се нагрява със 
слънчеви батерии или на 
ток. Закупихме автоматич-
ни диспенсери за дезин-
фектант – имаме пет броя: 
за всеки етаж и за входове-
те. При влизане в сградата 
ще се мери температурата 
на всички деца. Изготвени 
са инструктажи за всички, 
поне три пъти дневно ще 
се извършва дезинфекция 
на помещенията. Най-ва-
жното е да запазим здра-
вето на нашите ученици, 
учители и непедагогически 
персонал.

Така че сме напълно 
готови за започването на 
учебната година в услови-
ята на COVID-19.

„НИЕ“: Дотук за-
сегнахте основно за-
дължителните мерки, 
посочени в Насоките. 
Предвиждат ли се обаче 
и допълнителни мерки, 
съобразени със специ-
фиките на чуждоезико-
вата гимназия?

любомир Георгиев: 
Във връзка с препоръката 
да намалим взаимодейст-
вието между учениците 
от отделните класове, а 
и във връзка с ремонтни-
те дейности в училището, 
които Общината започна, 
Педагогическият съвет взе 
решение в нашия план да 
бъде записано, че учили-
щето минава на двусменен 
режим. Така че от 16 сеп-

тември ще минем на двус-
менен режим, като първа 
смяна ще бъдат осми, де-
вети и десети клас, а вто-
ра смяна – единадесети и 
дванадесети клас. Учебни-
те занятия за първа смяна 
ще започват в 7:30 часа, а 
втора смяна ще приключва 
някъде около 19:00 часа. 
Предвиждаме и малко по-
раздвижена програма – 
при възможност това да се 
случи. Така сме убедени, 
че няма да има струпване 
на ученици в общите час-
ти на сградата като бюфет, 
коридори, санитарни поме-
щения и т.н. 

Поне до края на октом-
ври така ще бъде органи-
зиран графикът на учебни-
те занятия – след това ще 
се прецени според ситуа-
цията.

„НИЕ“: Споменахте 
ремонтни дейности. 
Какво включват те? 

любомир Георгиев: 
Извършват се ремонтни 
дейности в класните стаи 
на третия етаж, което се 
прави със средства от бю-
джета на Община Видин. 
Сменят се старите освети-
телни тела с ново LED ос-
ветление, боядисване на 
тавани и стени на класни 
стаи. 

Освен това кандидат-
ствахме по Национална 
програма „Осигуряване 
на съвременна образова-

телна среда“ на Минис-
терството на образова-
нието и науката с проект 
за създаване на кабинети 
по природни науки и сме 
единственото училище във 
Видинска област, което е 
одобрено за финансиране 
по тази програма. Ще бъ-
дат изградени три кабине-
та по природни науки – по 
химия, по биология и по 
физика, ще бъде създаде-
на и съвременна лабора-
тория, в която учениците 
ще провеждат своите прак-
тически занимания. 

В една от Насоките на 
Министерство на образова-
нието е записано да се из-
бягва кабинетната форма 
на обучение, но рано или 
късно учениците ни ще мо-
гат да влязат в тези модер-
ни кабинети по природни 
науки. Радваме се, че със 
средствата по този проект 
ще се извърши ремонт на 
стаите и ще се закупят не-
обходимите материали за 
тези кабинети, които ще 
бъдат наистина голяма 
придобивка за нашето учи-
лище. Много възпитаници 
на ГПЧЕ „Йордан Радич-
ков“ след завършване на 
средното си образование 
кандидатстват медицина 
и биологията и химията са 
приоритетни дисциплини – 
затова и от тази година за 
първия випуск, който ще 
се обучава във втори гим-

Димитър Велков: Днес отново има нужда от революционна промяна

Любомир Георгиев, директор на ГПЧЕ – Видин:

Напълно сме готови за започването на учебната година в условията на COVID-19
назиален етап, сред про-
филиращите предмети, 
между които учениците из-
бират, са именно биология 
и химия. 

Освен това от тази го-
дина ГПЧЕ „Йордан Радич-
ков“ вече е част от „семей-
ството“ на иновативните 
училища. Така че работата 
на колегите ще се осно-
вава и на проекта за ино-
вативно училище, с който 
кандидатствахме. В него 
основно наблягаме върху 
развитието на дигиталните 
умения на ученици и учите-
ли, както и върху блоковата 
система, даваща възмож-
ност да няма струпване 
на много предмети в един 
ден: например програмата 
за деня включва два часа 
български език, два часа 
химия, два часа история и 

един час по някакъв друг 
по-лек предмет. Подобна 
организация на учебната 
програма е в интерес ос-
новно за учениците. 

Мога да кажа, че успе-
хите, които постигаме – и 
изминалата учебна година 
не прави изключение, до-
казателство е отличното 
представяне на нашите 
ученици на зрелостните 
изпити – ни задължават да 
продължим да предлагаме 
качествено образование и 
да надграждаме постигна-
тото досега.

В заключение искам да 
пожелая на всички учени-
ци, учители и служители в 
образователната система 
една здрава, успешна и 
спокойна учебна година.

Разговора води 
ТеодоРА Макавеева
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Събитието откри област-
ният координатор на ГЕРБ 
– Видин Владимир Тошев, 
който поздрави по случай 
националния празник 6 
септември събралите се 

в залата. Сега, четейки 
историята и гордеейки се 
с нея, трябва да си напра-
вим съответните изводи 
– че в настоящите тежки 
времена, когато светът се 
изправя пред проблемите, 
породени от пандемията 
от коронавирус, трябва да 
вървим единни и обедине-
ни, отбеляза Тошев. 

„За да можем да про-
дължим тази успешна на 
световен фон борба, коя-
то Правителството на гос-
подин Борисов и на ГЕРБ 
води успешно. За пореден 
път ние приемаме нови 
членове на ГЕРБ. Каквито 
и да са фалшивите нови-
ни и истории, които се раз-
казват, истината е тук, в 
тази зала, истината е в за-
лата в Ружинци, истината 
е в залата в Брегово. Ис-
тината е, че ние, от ГЕРБ, 
признаваме грешките си, 
моментално се стремим 
да ги отстраним, знаем 
за слабостите си, защото 
постоянно говорим – не 
помежду си, а с тези, кои-
то не са в тази зала, които 
нямат членски карти на 
ГЕРБ“, подчерта Влади-
мир Тошев. 

Той обърна внимание, 
че в залата има предста-
вители на СДС и други 
десни формации, с които 
ГЕРБ подписа споразуме-
ние за съвместно упра-
вление на община Видин, 
визирайки председателя 
на Общински съвет – Ви-
дин и лидер на СДС за 
Видинска област Генади 

Велков и областния упра-
вител Момчил Станков. 
„Радвам се, че трусовете, 
които имаше миналата 
година в структурата на 
ГЕРБ – особено в общи-
на Видин, са преодолени. 

Ние ще бъдем силни до-
тогава, докато работим. 
Но като всички работещи, 
допускаме и пропуски, 
имаме и слабости, които 
обаче отстраняваме вед-
нага, слушайки хората 
– не само в тази зала, но 
и хората отвън, на улица-
та, в кварталите, в мал-
ките селца, чуваме какво 
ни казват и се стремим 
да го изпълним. Докато 
това е така, няма кой да 
победи политическа пар-
тия ГЕРБ. Продължаваме 
заедно напред, защото 
Видин и Видинска област 
са прекрасни и имат нуж-
да от нас – имат нужда от 
политиките на ГЕРБ и на 
нашите приятели от СДС 
и другите партии в дясно“, 
заяви Владимир Тошев.

Председателят на На-
родното събрание Цвета 
Караянчева беше кате-
горична, че каквото и да 
говорят критиците, ГЕРБ е 
в кондиция и проведените 
в Ружинци, Брегово и Ви-
дин срещи за официално 
приемане на нови члено-
ве доказват това. „Благо-
даря на Владимир Тошев 
за работата, която върши, 
защото Видин е областта 
с най-много приети члено-
ве в рамките на няколко 
месеца. Така че поздра-
вявам господин Тошев 
– мисля, че оценката на 
Изпълнителната комисия 
беше вярна, когато реши-
хме да продължим да ра-
ботим с него като облас-
тен координатор, мисля, 

че не сме сгрешили, като 
гледам тази зала и новите 
членове на ГЕРБ, които са 
тук“, сподели Караянчева.

„Имаме грешки, имаме 
проблеми, които трябва 
да решаваме, но ги реша-
ваме в движение, открито 

заставайки пред хората и 
казвайки какво мислим. 
Истината и сърцето са 
най-важното нещо за една 
партия. И ако човек рабо-
ти със сърце, резултатите 
са налице. Партия ГЕРБ 

мина през много препят-
ствия през своите 12 го-
дини на развитие. За ра-
дост, нямаме спадове, за 
радост продължаваме да 
приемаме членове на пар-
тията. И това е причината 
да съм във Видин, защото 
над 200 членове имаме 
нови“, обясни Цветан Ка-
раянчева. След няколко 
месеца предстоят избори 
и те ще покажат реалното 
състояние на ГЕРБ, посо-
чи тя. „Аз съм убедена, че 

ние сме силни, сплотени, 
единни. Ако някой иска да 
си ходи, нека да си ходи. 
Ние никого не задържаме 
насила, но с радост прие-
маме нови хора и държим 
на тези, които са в нашите 
редове“, каза Караянчева. 

„Видин – една „черве-
на“ област, постепенно за-
почна да придобива „син“ 
цвят. Защото хората виж-
дат, че за десет години в 
управлението ГЕРБ про-
мени облика на държава-

та – сега хората живеят 
малко по-добре – има ра-
бота, инфраструктура…“, 
категорична беше Караян-
чева. 

Председателят на На-
родното събрание комен-
тира и актуалните съби-
тия. Тя отбеляза, че вече 
е ясно за всички, че един-
ствената цел на протес-
тиращите е да управлява 
служебно правителство, 
назначено от президента 
Радев. Според Караян-

чева, доказа-
телство за това 
е реакцията на 
предложения от 
ГЕРБ проект на 
нова конститу-
ция и започна-
лата процедура 
за свикване на 
Велико народ-
но събрание – 
искания, които 
протестиращи-
те издигаха, но 
сега се отмятат 
от тях. „Не ни 
е страх от слу-
жебно правител-
ство. Страх ни 
е за държавата, 
страх ни е какво 
ще се случи с хо-
рата, защото за 
година и поло-
вина управление 
на Орешарски 
после две годи-
ни наваксване 
на Правител-
ството „Борисов“ 
за всички поразии, които 
се случиха“, посочи Цвета 
Караянчева. Тя коментира 
още, че сега БСП искат да 
организират избори, ма-
кар че не са в състояние 
да организират дори едни 
честни избори за предсе-
дател на собствената си 
партия.

Председателят на 
Народното събрание ко-

ментира и темата за ма-
шинното гласуване, като 
посочи, че подкрепя въ-
веждането му, но счита, 
че трябва да се запази и 
възможността за гласува-
не с хартиена бюлетина. 
В същото време Караян-
чева отбеляза, че не при-
ема идеята за 48-часови 
избори, тъй като създава 
възможности за изборни 
злоупотреби, като изрази 
мнение, че това предло-
жение ще бъде отхвър-

лено при окончателното 
гласуване в Народното 
събрание на промените в 
Изборния кодекс.

Тя припомни, че досега 
ГЕРБ не са организирали 
нито едни парламентарни 
избори, но въпреки това 
винаги стават първа поли-
тическа сила. „Послания-
та са важни – това, което 
отиваш и казваш на чове-

ка. И аз няма да си позво-
ля да кажа: „Г-жа Нинова 
е лоша“, или „Г-н Карада-
йъ е лош“. Не, аз ще кажа 
какво ще направим ние. 
Ние можем още да напра-
вим за България. Имаме 
грешки, но мога твърдо да 
кажа: ние не сме мафия, 
г-н президент“, заяви Цве-
та Караянчева, като под-
черта, че е неприемливо 
който и да е да нарича 
мутри 1 200 000 български 
граждани, колкото са гла-
соподавателите на ГЕРБ 
на предходните парла-
ментарни избори. 

С негативизъм, с ви-
кане не се печелят избо-
ри, не се печелят хора, 
категорична беше Кара-
янчева. „Важно е да вър-
вим напред, да увличаме 
хора с политиките си, да 
обясняваме какво искаме 
да направим, а пък който 
ни припознае – добре до-
шъл“, каза в заключение 
Цвета Караянчева.

Цвета Караянчева връчи членски карти на нови членове на ГЕРБ във Видинско

Караянчева получи пода-
рък  - бронзова статуетка 
“Олимпия”, дело на българ-
ския скулптор Александър 
Пройнов, който й я връчи 
лично

Председателят на Народното събрание Цве-
та Карянчева, която е и член на Изпълнителна-
та комисия на ГЕРБ, заедно с депутата Влади-
мир Тошев  посетиха край град Димово трасето 
на новоизграждащия се газопровод „Балкански 
поток“, на което се работи денонощно. Запоз-
наха се и с работата на трасето на новоизграж-
дащия се участък от Е79 в района на Димово
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Цвета Караянчева в Ружинци: С призивите си за метеж Румен Радев отрече напълно духа на Съединението

Цвета Караянчева в Брегово: На атаките към нас отговаряме с видимите резултати от работата си

На един от 
най-славните 
за българския 
дух празници – 
Съединението 
на Княжество 
България и 
Източна Руме-

лия, президентът, по Кон-
ституция обединител на 
нацията, за пореден път 
призова за разединение. 

Единство категорично не 
се постига с грубо обруга-
ване на легитимно избра-
ния кабинет, призиви за 
метеж и с вдигнат юмрук. 
Това заяви председателят 

на Народното събрание и 
член на Изпълнителната 
комисия на ГЕРБ Цвета 
Караянчева пред актива 

на партията в Ру-
жинци и всичките 
над 40 новоприети 
членове в общин-
ските структури на 
ГЕРБ в Ружинци, 
Димово, Белоград-
чик и Чупрене, на 
които лично връчи 
новите им членски 
карти.

„Партия се 
прави с любов и с 
отношение към хо-
рата, а не с черен 
пиар. Нека да се 

състезаваме пред 
избирателите с посла-
ния и политики. Изборите 
са състезанието, в което 
ГЕРБ иска да участва – а 
не в компроматна война, 
която нашите опоненти 

владеят до съвършен-
ство“, заяви Цвета Кара-
янчева и призова онези, 
които се правят на бойци 
от „Фейсбук“ да отидат на 
терен, да се срещат с хо-
рата и да направят струк-
тури в населените места 
.“Тези паважни политици 
така и не разбраха, че 
ГЕРБ е силна, защото е 
при хората“, категорична 
бе Караянчева пред над 
40-те нови членове на 
партията.

„Във време, когато ня-
кои се опитват да прекър-
шат градивната енергия 
на ГЕРБ, политическата 
партия върви напред и 
новоприетите членове са 
доказателството“, комен-
тира областният коорди-
натор на ГЕРБ и народен 
представител Владимир 
Тошев. 

Той благодари на кмета 

на община Ружинци Алек-
сандър Александров за 
активната работа и поже-
ла всяка община да случи 
на такъв кмет. 

„За да е успешна мест-
ната власт, е необходима 
подкрепа на държавата – 
добрата симбиоза между 
държавната и местните 
власти помага за доброто 
развитие на българските 
общини“, коментира кме-
тът на Ружинци. Алек-
сандров отбеляза, че без 
подкрепата на държавата 
всички хубави придобив-
ки, на които се радват и 
ще се радват жителите на 
община Ружинци, няма-
ше да могат да се случат. 
„Така че аз благодаря на 
българското правител-
ство за помощта, която ни 
оказват“, сподели кметът 
на община Ружинци. 

Някакво трио и прова-
лени политици, които са 
яхнали протестите, обяс-
няват на хората, че който 
не е съгласен с тях - е му-
тра. Силни думи от хора, 
които докараха държава-
та до ръба на пропаст-
та. На техните атаки и 
вдигнати юмруци ние ще 
отговорим с резултатите 
от нашата работа, които 
са видими във всяко едно 
населено място в стра-
ната. Това заяви членът 
на ИК на ГЕРБ и пред-

седател на Народното 
събрание Цвета Караян-
чева в Брегово, където тя 
връчи картите на над 40 
новоприети членове на 
местната структура.

„Властта не е самоцел 
за нас. В момента дори 
понасяме тежки удари. 
Най-лесно е да захвър-
лиш всичко и да се явиш 
на избори. Коя партия 
е по-готова от нас? Но 
това е лесният начин. 
Трудният е да останеш и 
да се опиташ да се спра-

виш с безпрецедентното 
предизвикателство на 
коронавируса и всички-
те последствия от него“, 
обясни председателят 
на парламента. „Щели да 
бъдат компрометирани 
изборите. Всички парла-
ментарни избори, които 
сме печелили досега – 
не бяха организирани от 
нас. Правителството на 
Борисов обаче организи-
ра президентския вот. И 
той ли е компрометиран? 
Онзи ден депутати на БСП 

споделиха страховете си, 
че вотът за председател 
на партията ще бъде опо-
рочен. И ние очакваме от 
тях честни избори в цяла-
та страна? Сега с ДПС се 
надпреварват да покажат 
кой повече обича прези-
дента – разединител“, ко-
ментира тя.

По думите й няма пар-
тия като ГЕРБ, която при 
най-малкото съмнение за 
злоупотреба да се раз-
деля със свои членове. 
„Нещо да чухте за Алек-

сандър Паунов, който си 
говори с обвиняеми оли-
гарси? Нещо да чухте за 
президентския съветник 
по антикорупция, уличен 
в търговия с влияние? 
Атаките към нас не бива 
да ви изненадват. Има 
си причина. Премиерът 
Борисов направи наисти-
на много и засегна мно-
го интереси. Елиминира 
газовите посредници, 
гарантира енергийна ди-
версификация, модерни-
зира армията ни, вкара 

ни в Банковия съюз. 
Все тежки удари за 
олигарсите“, каза още 
Цвета Караянчева. Тя 
сподели своето недоу-
мение от критиките на 
опонентите на ГЕРБ 
за построените пъти-
ща. „Като толкова не 
им харесват, да карат 
по тези участъци, ко-
ито те построиха и да 
оставят магистралите 
на хората“, призова 
председателят на На-
родното събрание.
Към актива на парти-

ята в Брегово, Караянче-
ва се обърна с думите: 
„Нищо не ви коства да 
изслушате един човек, 
дори и да не можете да 
му помогнете. Гледай-
те гражданите в очите 
и им казвайте истината. 
Ние няма от какво да се 
срамуваме. Достатъчен 
факт е, че страшно много 
искат да се присъединят 
към нашия отбор“.
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Проектът е на стойност 1 
223 816,36 лв., от които 
1 040 243,91 лв. са без-
възмездно финансиране 
от Оперативна програма 
„Околна среда“ 2014 – 
2020 година, а 183 572,45 
лв. е национално съфи-
нансиране от държавния 
бюджет. 

Символичната първа 
копка направи кметът на 
община Кула Владимир 
Владимиров. Той благода-
ри на всички хора, положи-
ли усилия, за да се стигне 
до този момент. Кметът 
пожела успешна и безава-
рийна работа на изпълни-
теля, на екипа по управле-
ние и на всички, които ще 
бъдат ангажирани в дей-
ностите по техническата и 

биологичната рекултива-
ция на това бивше депо за 
твърди битови отпадъци. 
„Нашите деца, поколе-
нията след нас, ще имат 
възможността да растат 
здрави, в по-чиста и еко-
логична среда, да дишат 
чист въздух, да се радват 
на чиста природа“, заяви 
Владимиров.

Йордан Йорданов, 
представител на фирмата-
изпълнител на дейностите 
по рекултивация, увери, че 
в рамките на шест месеца, 
какъвто е срокът съгласно 
подписания договор, дей-
ностите ще бъдат извър-
шени. „Нееднократно съм 
идвал тук, изпълнили сме 
вече един проект на тери-
торията на община Кула и 

виждам, че в тази община 
добре се работи с евро-
пейските средства. Така 
че пожелавам на кмета 
и на неговия екип успех. 
Така трябва да се работи“, 
заяви Йордан Йорданов. 

Повече подробности за 
проекта бяха представе-
ни на пресконференция, 
проведена след церемо-
нията по „първа копка“. 

На пресконференцията 
присъстваха председате-
лят на Общински съвет – 
Кула Димитър Георгиев, 
служители на общинската 
администрация, жители 
на Кула, представители на 
медиите и на фирмите, из-
пълняващи дейностите по 

информация и публичност 
и по рекултивация на де-
пото.

Кметът Владимир Вла-
димиров отбеляза, че ма-
кар вече пет години сме-
тището в близост до град 
Кула да не се използва 
за депониране на твърди 
битови отпадъци, все още 
вятърът разнася в райо-
на около него найлонови 

торбички и други боклу-
ци. Още по-сериозен е 
рискът от замърсяване на 
подпочвените води, а га-
зовете, които се отделят, 
замърсяват въздуха, под-
черта Владимиров. „Всич-
ко това рефлектира върху 
здравето на населението. 
Смятам, и вярвам вие сте 
съгласни, че здравето е 
най-важното нещо и това 
е всъщност най-ценният 
капитал, който има вся-
ка една общност и сме 
длъжни да го съхраним 
и опазим“, заяви кметът 
Владимиров. Затова той 
сподели, че се радва, че 
Община Кула е успяла 
да осигури необходимото 
безвъзмездно финанси-
ране за рекултивацията 
на сметището.

Ръководителката на 
проекта Габриела Лалова 
обясни, че на нефункци-
ониращото сметище край 
Кула, заемащо площ от 
малко над 18 дка, до 1 
септември 2015 година 
са били депонирани би-
товите отпадъци от три 
общини – Кула, Бойница и 
Грамада. След като реги-
оналното депо за битови 
отпадъци заработи, всич-
ки общини вече са задъл-
жени да транспортират 
своите битови отпадъци 
там, като е издадена и 
заповед на директора на 
РИОСВ – Монтана, с ко-
ято е преустановена екс-
плоатацията на кулското 
сметище. 

Започва процес на 
проектиране за закри-
ване и рекултивация на 
това депо за твърди би-
тови отпадъци, а в края 
на 2018 година има готов 
работен проект. „За който 
проект има вече издадено 
разрешение от главния 
архитект на Общината. 
Подадохме пълния ком-
плект документи и през 
месец април 2020 година 
кметът на общината бе 
поканен от Управлява-
щия орган на Оперативна 
програма „Околна среда“ 
2014 – 2020 да подпише 
административния дого-
вор за безвъзмездна фи-
нансова помощ“, обясни 
Лалова. Тя уточни, че 
срокът за изпълнение на 
проекта е 15 месеца – до 
12 август 2021 г. трябва 
да са приключили всички 
планирани дейности, като 
на финала Община Кула 
трябва да получи доку-
мент, съгласно който имо-
тът, където е сметището, 
е вече с начин на трайно 
ползване за пасище.

„Самата рекултива-
ция ще се проведе на 
няколко етапа. Първият 
етап е предепонирането 
и уплътняването на от-
падъците и оформяне на 
„тялото“ на депото. След 
това е техническата ре-
култивация, която включ-

ва изграждането на горен 
изолационен екран, със 
съответните пластове. 
Прави се изравнителен 
пласт, прави се газов дре-
наж, прави се дренаж за 
атмосферните води, кои-
то ще се филтрират през 

рекултивационния слой 
и хумуса. Ще се направи 
инсталация за биогаз. Ще 
се направи един пласт от 
50 см почва, който ще се 
изпълни на два етапа с 
дебелина по 25 см. И по-
следният пласт, който ще 
бъде положен, е 20 см ху-
мус, с което ще приключи 
и техническата рекулти-
вация“, обясни ръководи-
телката на проекта. 

Габриела Лалова до-
пълни, че на следващ 

етап ще бъде направена и 
биологична рекултивация. 
„Това включва затревява-
не на терена, използване 
на минерални торове, по-
ливане и косене, като по 
Наредбата за рекултива-
ция на нарушени терени 

и слабо продуктивни поч-
ви е предвидено биоло-
гичната рекултивация да 
трае три години“, посочи 
Лалова. Тя уточни, че в 
рамките на проекта ще 
бъде изпълнена техни-
ческата рекултивация и 
първия етап на биологич-
ната, а през следващите 
две години Община Кула 
ще има за задължение да 
бъде завършена цялост-
ната биологична рекулти-
вация. 

Членовете на ПП ГЕРБ - Видин се включиха  в 
дарителска акция за изграждане на соларна пейка

Старото сметище в Кула става пасище

Банкова дарителска сметка:
IBAN: BG09RZBB91551078856608 

BIC: RZBBBGSF 
Мариана Симеонова панова - Тодорова

Текст: дАРение за соларна пейка във Видин

Членовете на ПП ГЕРБ 
- Видин се включиха  в кам-
панията по събиране на от-
падъчна хартия за набиране 
на средства за изграждане 
на соларна пейка. Видинска-
та организация  предаде 720 
килограма хартия. Хартията 
бе предадена във видинска-
та фирма „Кнауф”, която ще 

участва в закупуването на 
соларната пейка,  след съби-
рането на необходимата сума.  
"Ние, членовете на видинска-
та организация на ПП ГЕРБ 
се включихме в кампанията, 
за да подпомогнем каузата за 
събиране и предаване на хар-
тия, за да се закупи соларна 
пейка", каза Лъчезар Попива-

нов, член на младежката орга-
низация на партията. Инициа-
тивата за благотворителната 
акция е на група СМЕ.БГ. Пет 
са дамите-инициаторки, по 
чиято идея  Видин ще има 
соларна пейка. За изгражда-
нето на соларната пейка гру-
пата събира благотворително 
средства от предаването на 
хартия и пластмасови капач-
ки, обявена е и дарителска 
сметка, съобщи д-р Мариана 
Панова от СМЕ.БГ. В иници-
ативата се включват отделни 
граждани, училища, институ-
ции и фирми. 
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добряване условията на 
живот във всяко едно от 
33-те населени места в об-
щината, като се предвидят 
средства в бюджета. Заед-
но с кмета д-р Ценков бяха 
председателят на Общин-
ския съвет Генади Велков 
и секретарят на Община 
Видин Валери Димитров.

По време на срещата в 
село Ботево жителите по-
ставиха конкретни въпро-
си, свързани с изграждане 
на отводнителна система, 
с опасността от свлачища 
и засилване контрола вър-

ху изсичането на гората, 
с ремонт на тротоари и 
улици, на покрива на сгра-

дата, в която се помещава 
кметството и др. 

Д-р Ценков обеща, че 

ще се търси бързо реше-
ние за поставените про-
блеми, като още на място 
се разпореди да бъдат 
предприети необходимите 
действия относно някои 
ремонти. Кметският на-
местник на Ботево Нелка 
Йорданова благодари за 
това, че от страна на Об-
щината тази година са взе-
ти мерки за окосяване на 
проблемните места. Хора-
та поискаха още да се сле-
ди стриктно за качеството 
на направените ремонтни 
работи, а видинският кмет 
каза, че за това вече е 

помислено и в Общината 
има специалисти, които 
отговарят за инвеститор-
ския контрол.  

Сходни бяха споделе-
ните от хората проблеми 
и в съседното село Цар 
Симеоново. Те поискаха 
да се поставят допълни-
телни контейнери за съби-
ране на битови отпадъци 
на по-подходящи места, 
да се обърне повече вни-
мание на косенето, да се 
отремонтира първия етаж 
на сградата на кметството, 
за да се улесни достъпа 
до административни и по-
щенски услуги, да има хра-
нителен магазин в селото, 
да се потърси съдействие 
от отговорните институ-

ции за облагородяване и 
обезопасяване на плажна-
та ивица на река Дунав и 
др. На срещата присъства 
също и кметският намест-
ник Евделина Димитрова.

И в двете села хората 
се оплакаха, че автобуси-
те взимат пътници до Ви-
дин и обратно само сутрин 
и вечер, а никой не спи-
ра през деня. Д-р Ценков 
обеща, че ще разговаря с 
превозвачите по този въ-
прос. 

По време на срещите 
кметът призова жителите 
на населените места да 
бъдат обединени в тези 
трудни времена и да се 
подкрепят.

Кметът на Видин проведе срещи с жители на селата Ботево и Цар Симеоново

Кметът на Видин прие посланика 
на Република Ирландия у нас

Ирландският посланик откри във Видин 
изложба за писателя Джеймс Джойс

Визитата в Община 
Видин е по инициатива 
на Н. Пр. Майкъл Форбс. 
Д-р Цветан Ценков по-
срещна дипломата и му 
подари картина с ембле-
мата на града – средно-
вековната крепост „Баба 
Вида“. На срещата при-
състваха и заместник-
кметовете Десислава 
Тодорова и Светослав 
Скорчев. 

По време на разго-
ворите беше обсъдена 
темата за дипломатиче-
ските отношения между 
България и Ирландия, 
които датират от преди 

30 години. Дискутирани 
бяха и възможностите 
за задълбочаване на 
контактите между двете 
държави, както и бъде-
щи бизнес отношения. 
Специално внимание бе 
обърнато на инвестици-
ите, които се реализират 
във Видин, сред които 
строителството на магис-
тралния път до София. 
Д-р Ценков запозна по-
сланика с историята на 
Видин, след което гостът 
разгледа културно-исто-
рически забележително-
сти в града.

Посланикът на Ирлан-
дия Негово Превъзходи-
телство Майкъл Форбс 
откри във Видин изложба, 
посветена на ирландския 
писател Джеймс Джойс. 
Експозицията съдържа 22 
панела със снимки и текст 
на английски и български 
за живота, пътуванията и 
работата на Джойс и е под-
редена в Залата за изяви 
на Регионална библиотека 
„Михалаки Георгиев“.

Откривайки събитието, 
директорката на видин-
ската библиотека Десис-

лава Иванова представи 
накратко творчеството на 
Джеймс Джойс, който оста-
ва в историята на светов-
ната литература с романи 
като „Одисей“, „Дъблинча-
ни“, „Бдение над Финеган“. 
„Чрез настоящата излож-
ба нашите съграждани ще 
имат възможност да се за-
познаят отблизо с един от 
най-изявените и познати 
ирландски автори, но това 
е и възможност и повод да 
опознаем ирландската ли-
тература, а защо не и са-
мата Ирландия“, отбеляза 

Десислава Иванова, като 
благодари на посланика на 
Ирландия за възможността 
Регионалната библиотека 
да приеме тази изложба.

Негово Превъзходител-

ство Майкъл Форбс спо-
дели, че за него е огромно 
удоволствие да посети Ви-
дин за пръв път и изрази 
надежда, че това е само 
началото на едно ползот-
ворно сътрудничество меж-

ду Ирландското посолство 
в България и културните 
среди на Видин. „Макар в 
началото да е приет доста 
противоречиво както в Ир-
ландия, така и в цяла Ев-
ропа, днес Джеймс Джойс 
е признат за една от най-
значимите фигури на све-

товната литература през 20 
век. За мен е удоволствието 
да представя тази изложба 
във Видин – надявам се, че 
ще е първата от още много: 
имаме изложба на Самюел 

Бекет, както и на Джордж 
Бърнард Шоу, работим и 
върху изложби, представя-
щи творчеството на други 
ирландски автори“, обясни 
посланик Форбс. 

Дипломатът отбеляза, 

че библиотеката не е само 
място за книги, но и място 
за хора, място на човешко-
то откритие и разбиране на 
света, място за разбиране 
между хората от различни 
народи. „Затова за мен е 
удоволствие да предос-
тавя селекция от 12 книги 

на ирландски автори, пре-
ведени на български език, 
които книги ще бъдат част 
от видинската библиотека“, 
сподели посланикът на Ир-
ландия, връчвайки книжния 
подарък на директорката 
на библиотеката.

На откриването на из-
ложбата посетителите има-
ха възможност да видят две 
кратки видеа, посветени на 
Блумсдей, когато любите-
лите на книги се събират, за 

да отпразнуват ден от жи-
вота на Леополд Блум, цен-
трален герой на романа на 
Джеймс Джойс „Одисей“. 

След официалното от-
криване на изложбата гос-
тите на събитието, сред ко-
ито бе и заместник-кметът 
на община Видин Свето-
слав Скорчев, разгледаха 
22-те пана, представящи 
живота и творчеството на 
Джойс.
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С изложба и фестивал за емоционална интелигентност видинската 
библиотека закри лятната си програма за работа с деца

Изложба и фестивал 
за емоционална инте-
лигентност поставиха 
финала на разнообраз-
ната лятна програма, 
която за поредна година 
видинската библиотека 
предложи на своите най-
малки читатели и прия-
тели. Събитието беше 
организирано в открито-
то пространство около 
„БиблиоПощата“ и беше 
организирано съвмест-
но с Общински съвет по 
наркотични вещества – 
Видин. 

В рамките на излож-
бата бяха представени 
резултатите от летните 
клубни занимания. „Ус-
пешно премина лятната 
програма на Библиотека-
та за работа с деца. Съ-
образявайки се с услови-
ята на пандемия, децата 
бяха навън, в откритото 
пространство около „Би-
лиоПощата“, обясни Ад-
рияна Цветкова, завеж-
даща „Детски отдел“ в 
Регионална библиотека 
„Михалаки Георгиев“. 

„Тази година отново 
имахме разнообразни 
клубни форми. В Артклуб 
„Българска шевица“ де-
цата направиха първите 
си стъпки в бродирането, 
а някои деца продължи-
ха от предходните годи-
ни да посещават клуба 
и вече са напреднали – 
има наистина много ху-
бави шевици. В клуба по 

„Роботика, програмиране 
и 3D принтиране“ децата 
не само програмираха 
своите модели, но след 

това ги и принтираха – те 
са наистина доста атрак-
тивни“, разказа Цветкова. 
Тя допълни, че в клуба 
„Из света на изкуство-
то“ децата научили 
повече за различи 
празници, оцветя-
вали и изработвали 
различни предмети. 
В клуб „Аз чета, ти 
рисуваш“ библиотеч-
ните специалисти 
разговаряли с мал-
чуганите за различни 
приказки, разказвали 
им за писатели, чии-
то рождени дати са 
през лятото, а после 

децата рисували. Адри-
яна Цветкова обясни, че 
в клуб „Знаете ли, че…“ 
децата научили различ-

ни интересни факти, 
от Отдел „Краезнание“ 
също организирали клуб, 
в рамките на който мал-
чуганите посетили „Баба 

Вида“ и музей „Кръстата 
казарма“, а в клубове-
те по английски и руски 
децата натрупали нови 
знания за тези два чужди 
езика. 

Тази годи-
на библиотеч-
ните специа-
листи решили 
да съчетаят 
събитието за 
закриване на 
лятната про-
грама за ра-
бота с деца 
с друго, също 
п р е въ р н а л о 
се вече в тра-
диция съби-
тие – Pop-up 
фестивал за емо-
ционална интели-

гентност, организиран от 
експертите от Общински 
съвет по наркотични ве-
щества – Видин. „Pop-up 
фестивалът е междуна-

родна инициатива, целя-
ща развиване на емоци-
онална интелигентност 

в децата. Често и 
ние, възрастните, 
не можем да опре-
делим своите емо-
ции и не знаем как 
да ги изразяваме, 
което пречи в об-
щуването, в пости-
гането на нашите 
цели. Така че в кол-
кото по-ранна дет-
ска възраст се нау-
чим да определяме 
тези наши емоции, 
толкова по-добре е 
това за бъдещето 
ни развитие“, обяс-
ни Веселка Дими-
трова, психолог в 
Общинския съвет 
по наркотичните 
вещества. Тя до-
пълни, че целта е 
под формата на 
игри всяко от де-
цата да се осъзнае 
като отделен инди-
вид, но и като част 
от групата, за да 
си даде сметка, че 
е важно да бъдеш 
себе си, но има 
какво да научиш и 
от другите и е ва-
жно да умееш да 
работиш в екип. 

Децата, разде-
лени на два отбо-
ра, се включиха в 
три игри. Играта 
„Добър или недо-

брожелателен” по-
могна на малчуганите да 
осъзнаят, че едно и също 
действие може да бъде 
мило или неприятно в 
зависимост от контекста 
и намеренията. В „Мо-
ята Уникалност” децата 
имаха за задача да на-
рисуват рисунка, в която 
са те и техен приятел – 
целта бе да открият при-
ликите и различията по-
между си, за да разберат 
как различията ни правят 
уникални и затова тряб-
ва да бъдат асоциирани 
с нещо позитивно. А иг-
рата „Не съм съгласен” 
предизвика децата да 
заявят своето несъгла-
сие, но по уважителен и 
учтив начин.
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Куклен театър с вход свободен за 15 септември във Видин
Спектакълът „Вълкът и седемте козлета“ е подарък от 

Общината за всички деца по случай първия учебен ден

Български ученици ще могат да пратят 
картички с послания в Космоса
България става част от програмата на предприе-
мача и филантроп Джеф Безос #КосмическаПоща 

„Видабаскет“ няма да участва в мъжкото държавно първенство
Детско-юношеската школа се запазва

на своя клуб и предста-
виха достойно Видин, а и 
България. 

Въпреки голямата 

конкуренция две от със-
тезателките на Радук-
анов грабнаха златото. 
Ивайла Мишина пребори 
своите опонентки на скок 
дължина при момичетата 
2008 г. и с постижение от 
4.78 м грабна златния ме-
дал. Тя получи и плакет 
за най-добър резултат 
от всички участнички във 
всички дисциплини при 
родените 2008 г. и е сред 
десетте най-добри атлети 
на първенството. Отново 
на скок дължина, но при 

по-малките – 2009 г., Рая 
Пламенова също се качи 
на най-високото стъпало 
на почетната стълбичка, 
след като скочи внуши-
телните 4.52 м.

„Невероятно състе-
зание като организация, 
като брой участници. 
Голяма емоция за деца-
та. Откриването беше 
като на олимпийски игри. 
Всичко беше на топ ниво. 
Бяха ги подредили на из-
веждането като на олим-
пийски игри – по държави, 
по отбори, с табелки, със 
знамена. Първият ден 
състезанието беше на ос-
ветление, тъй като беше 
вечерта. Сцената беше 
с видео стена. Всичко 

беше супер, за детско 
първенство беше неверо-
ятно“, сподели за в. „НИЕ“ 
Мирослав Радуканов. 

Той уточни, че на бя-
ганията имало серии и 
финали, а на скоковете – 
квалификации и финали. 
Доста трудно и оспорвано 
било състезанието. Въ-
преки това нашите атлет-
ки се представили доста 
добре. „Освен медалите 
и плакета Ивайла стана 
и седма на 60 м, а Рая – 
единадесета на същата 
дисциплина, но при роде-
ните 2009 г. Мартина ста-
на осемнадесета на 150 
м и двадесет и първа на 
60 м. Паолина се нареди 
на десето място на висок 
скок, като от пето до десе-
то са с равен резултат, но 
получи травма и не можа 
да участва на 300 метра. 
На щафетата не успях-
ме да я предадем както 

трябва и останахме деве-
ти от 32 щафети“, поясни 
треньорът.

Мирослав Радуканов 
сподели, че е доволен от 
представянето на своите 
възпитанички. А това, че 
добрите резултати идват 
на подобен европейски 
форум, даващ възмож-
ност на състезатели и 
треньори да си „сверят 
часовниците“ със спорт-
ни специалисти и леко-
атлети от цяла Европа, 
е доказателство, че във 
видинския клуб по лека 
атлетика подготовката на 
спортистите е тактически 
правилна. Което е гаран-
ция за още много призови 
места и поводи Видин да 
се гордее със своите деца 
и младежи, покоряващи 
високи спортни върхове. 

МАРиЯнА 
Герасимова

Два златни медала за СК „Радуканови“ 
от Европейските атлетически игри

На 15 септември, 
вторник, от 18:00 ч., на 
откритата сцена при Ху-
дожествена галерия „Ни-
кола Петров“ почитатели-

те на кукленото изкуство 
ще могат да се насладят 
на пиесата „Вълкът и 
седемте козлета“. Спек-
такълът е подарък от 

Община Види за всички 
деца по случай първия 
учебен ден.

След огромния ус-
пех на моноспектакъла 
„Дядовата ръкавичка“, 
който беше представен 
миналия месец пред ви-
динската публика отново 
с вход свободен, Община 
Видин и Държавен кук-
лен театър – Видин ще 
зарадват най-малките с 
популярната приказка на 
Братя Грим „Вълкът и се-
демте козлета“. Текстът е 
поднесен по оригинален, 
музикален и много заба-
вен начин. Постановката 
е дело на режисьорите 

Мая и Митко Димитрови, 
а в главните роли влизат 
най-младите актьори на 
видинския куклен театър 
- Пламен Кънев, Теодора 
Рашед и Христо Иванов.

Държавен куклен теа-
тър - Видин продължава 
да представя съботни 
представления и през ес-
ента. Очаквайте на 19-и 
„Маша и Мечокът“, а на 
26-и „Баба Хола“. Пред-
ставленията се играят 
при капацитет от 50% и 
при строго спазване на 
противоепидемичните 
мерки. Екипът на театъра 
работи и активно по нови 
проекти от този месец.

Отбор на „Видаба-
скет“ тази година няма да 
участва в мъжкото дър-
жавно първенство, съоб-
щиха от видинския клуб. 
От там успокоиха обаче, 
че „Видабаскет“ не се за-
крива, но тази година ще 
участва в първенствата 
от спортния календар 
само със съставите от 

детско-юношеската шко-
ла. 

Причините за това 
решение са финансо-
ви, обясниха от баскет-
болния клуб. „Мъжката 
„А“ група от тази година 
ще се провежда в нов 
формат, с много повече 
отбори, по-малко дома-
кинства и основно с гос-

тувания (пътувания) на 
видинския тим, свързани 
с такса от 200 лв. на мач. 
Това налага и значително 
увеличение на разходите 
за участие. Клубът не 
може да издържи финан-
сово на този формат на 
първенството, няма га-
рантиран бюджет и тази 
година няма да участ-

ва в мъжкото държавно 
първенство“, посочиха от 
клуба

„Детската школа се 
запазва, тренировъчни-
ят процес продължава 
нормално по график, а 
след 15 септември ще се 
сформират и нови групи 
деца 1-2 клас“, подчерта-
ха от „Видабасект“.

В началото на тази 
учебна година, България 
ще стане част от междуна-
родната програма #Косми-
ческаПоща, благодарение 
на която между 15 септем-
ври и 23 октомври българ-
ските ученици ще могат 
да изпратят картички със 
свои послания в Космоса. 
Те ще бъдат изстреляни с 
ракетата New Shepard („Ню 
Шепард”), разработена от 
компанията на Джеф Без-
ос Blue Origin („Блу Ори-
джин”). Програмата е ряд-
ка по рода си възможност 
за ученици от цялата стра-
на да си представят своята 
роля в бъдещето на плане-
тата като потърсят отговор 
на въпроса „Защо Земята 
има нужда от Космоса?“. 

Пощенските картички не 
само ще полетят при пред-
стоящите изстрелвания на 
ракетата New Shepard, но 
и ще бъдат изпратени об-
ратно до всеки ученик с по-
щенски печат „Летял в Кос-
моса”. Така всеки участник 
ще се сдобие с автентична 
пратка от космоса! За да 
се включат в програмата 
навреме, картичките ще 
бъдат събирани от свои 
специални вестоносци - 
куриерите на компания 
„Спийди”. Те ще посетят 
безвъзмездно всяко едно 
училище, чиито ученици 
пожелаят да се включат в 
#КосмическаПоща.

Програмата ще има и 
своя физическа пощенска 
кутия – специална мини 
ракета, разположена в дет-
ския научен център „Му-
зейко” в София, в която 
бъдещите изследователи 
ще могат сами да пуснат 
своето послание!

България бе поканена 
да се включи в #Космиче-
скаПоща от сдружението с 
идеална цел „Клуб за бъде-
щето“ (www.clubforthefuture.
org) чрез базирания у нас 
фонд за рискови инвес-
тиции BrightCap Ventures. 
И н и ц и a т и -
вата ще се 
осъществи с 
п о д к р е п а т а 
на МОН и Ре-
гионално уп-
равление по 
образование 
София-град в 
сътрудничест-
во с българска-
та космическа 
компания Ен-
дуросат, Спий-
ди, Музейко 
и Фондация 
„Америка за 
България”. 

„ С и л а т а 
на България в 
разработване-
то на техноло-
гии и софтуер 
нараства екс-
поненциално. 

Важно е да знаем, че има-
ме стойностни STEM про-
грами, които развиват та-
лантите на нашите ученици 
в научната сфера - нови 
технологии, инженерство, 
предприемачество”, споде-
ля Георги Митов, управля-
ващ партньор в BrightCap 
Ventures.

Защо Земята има нуж-
да от Космоса? В търсене 
на нови ресурси все по-
често си задаваме въпроса 
за бъдещето на Земята и 
мястото й в големия косми-
чески пъзел. Тази есен той 
ще получи необикновени 
отговори, креативни идеи 
и оригинални рисунки от 
младите хора – тези, които 
ще помагат за по-добро бъ-
деще със своите знания и 
визионерски поглед.

„Тази инициатива има 
потенциала да мотивира 
следващото поколение 
млади създатели – тези, 
които ще разрешават про-
блемите на човечеството”, 
сподели Красимир Вълчев, 
министър на образование-
то и науката. 

„Радваме се, че чрез 
нашата програма #Косми-
ческаПоща учениците в 
България ще се доближат 
до космоса” - казва Йозеф 
Райнке, директор на „Клуб 
за бъдещето“. „Колкото по-
рано запалим учениците 
да продължат кариерата си 
в STEM, толкова повече та-
ланти ще имаме по целия 
свят”, допълва той. 

В рамките на #Космиче-
скаПоща „Клуб за бъдеще-
то“ ще предостави достъп 
на учениците и техните 
учители до стандартизира-
ната си учебна програмa, 
както и редица предизвика-
телства, които да провоки-
рат техните разсъждения и 
дискусии по темата. Всички 
материали ще бъдат дос-
тъпни на български език 
на специално създадения 
за целта микросайт, който 
предстои да бъде обявен.
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ВРАЦА

Монтана започва производство на компост от отпадъци 

Кметът на Монтана отчете добри постъпления от местни приходи

„ИзЦЕЛяване – решения по време на криза“ е темата на тазгодишния Хекатон във Враца

За пета поред година 
Враца софтуер общество  
организира най-големия 
хакатон в Северозападна 
България.Тази година те-

мата е „ИзЦЕЛяване - ре-
шения по време на криза“. 
Събитието ще се проведе 
от 2 до 4 октомври. 

В HackVratsa може да 

участват всички ученици, 
студенти и възрастни. 
Участниците може да ра-
ботят в една от 4-те ка-
тегории: Уеб сайт и уеб 
приложение / Мобилно 
приложение / Десктоп 
приложение / Embedded 
системи (хардуер).

Темата „ИзЦЕЛяване 
– решения по време на 
криза“ събира в себе си 
безброй възможности за 
идеи, проекти и реали-
зацията им. Свързана е 
с COVID-19 кризата, коя-
то обхвана целия свят и 
това как ние можем да й 
противодействаме. Тази 
ситуация доведе много 

от страните до колапс 
в здравната им систе-
ма, бюджета и засегна 
най-много обикновените 
граждани. Темата има за 
цел да провокира творче-
ско мислене за намиране 
на технологични реше-
ния, които да помогнат 
на хората в настоящата 
ситуация. Отборите мо-
гат да предложат идеи за 
проблеми, които те виж-
дат като значими.

Събитието ще се про-
веде в ИТ центъра на ул. 
„Кокиче“ 14, на 2, 3 и 4 
октомври. Ще стартира в 
петък вечер и ще проте-
че през уикенда. Тогава 

ще бъдат представени и 
компаниите партньори 
на събитието - WMware, 
Questers, America for 
Bulgaria, Melon и Vola 
software,  благодарение 
на които са подготвени 
награди и различни изне-
нади за участниците.

В HackVratsa може да 
участват всички - учени-
ци, студенти и възрастни. 
Целта на инициативата е 
да събере на едно място 
програмисти, дизайнери 
и предприемачи, които 
заедно да формулират 
концепция за технологи-
чен продукт и да старти-
рат работа по неговото 

разработване. Участни-
ците може да работят в 
една от 4-те категории: 
Уеб сайт и уеб приложе-
ние / Мобилно приложе-
ние / Десктоп приложе-
ние / Embedded системи 
(хардуер).

"Събери отбор от 2 
до 5 човека и заедно 
ХАКВАЙТЕ за позитивна 
промяна в обществото", 
канят организаторите на 
Хекатона. Регистрацията 
е отворена, записването 
става на сайта на „Вра-
ца Софтуер Общество“: 
https://hack.vratsa.net/

Събираемостта на 
местни данъци и такси в 
община Монтана е рав-
на и малко по-добра от 
тази през 2019 година, 
съобщи кметът Златко 
Живков. Изпълнението се 
дължи на изчистването на 
просрочени задължения 
за такса смет от фирми 
и граждани. По-малко 
са приходите от данъка 
по възмездните сделки, 
който в Монтана е 2,5 %. 
Изостава също събирае-

мостта на данъка върху 
моторните превозни сред-
ства. За 2019 са събрани 
общо 2 милиона лева от 
този данък.

От началото на панде-
мията до сега плащанията 
на Общината са ритмични 
към всички 1500 души, 
работещи в 58 социални, 
здравни, образователни, 
културни и спортни звена, 
заяви Живков. 

От 1 август с реше-
ние на Правителството са 

увеличени заплатите на 
служителите в здравните 
и социални услуги с 10 %. 

Само в последния ме-
сец са подпомогнати три 
семейства с репродук-
тивни проблеми с 2500 
лева. Още 6500 лева са 
преведени на родители 
на новородени деца. По-
мощите се предоставят 
по решение на Общин-
ския съвет. Преведени са 
и определените в бюдже-
та средства на сдружения 

на хора в неравностойно 
положение. 

С вътрешни заеми се 
покриват задълженията 
към социалните програми 
за личен асистент и соци-
ален патронаж. Държава-
та трябва да възстанови 
тези разходи. 

Кметът на Монтана 
уточни, че общините не са 
получили финансова по-
мощ от Правителството в 
периода на извънредното 
положение и извънредна 

обстановка за разходи по 
местни дейности. Финан-
совите трудности са пре-
одолявани с икономии от 
фонд „Работна заплата". 

През последните три 
месеца всички общински 
служители в обслужващи-
те звена на администра-
цията са излизали добро-
волно в неплатен отпуск и 

са получавали заплатите 
си на 75 процента. „Тази 
система ни помогна да 
излезем от тежката ситу-
ация без да допуснем съ-
кращения“, заяви Живков. 
Той благодари на всички 
за солидарността и до-
пълни, че през октомври 
ще бъдат изплащани пъл-
ни заплати.

„Горд съм, че вече има-
ме това необходимо за 
опазването на околната 
среда съоръжение. Това 
е поредният европейски 
проект, който изпълнява-
ме и така отговаряме на 
съвременните екологични 
норми.“ Това заяви кме-
тът на община Монтана 

Златко Живков при откри-
ването на Компостираща 
инсталация за разделно 
събиране и преработване 
на зелени и биоразгради-
ми отпадъци. От тях ще 
бъде произвеждана су-
ровина за наторяване и 
така ще се намали общият 
обем отпадъци, които се 

депонират в общината.
 „Да превръщаме от-

падъците в суровина е 
изключително важен при-
оритет на Европейския 
съюз в този период”, заяви 
на откриването Валерия 
Калчева – главен дирек-
тор Оперативна програма 
“околна среда". Според 
нея Община Монтана е 
една крачка напред пред 
другите общини в това да 
въведе ресурсно ефектив-
ни модели на екологично и 
икономично използване на 
всички ресурси по най-до-
брия начин.

Изграждането на ком-
постиращата инсталация 
се финансира от Европей-
ския фонд за регионално 
развитие и от държания 
бюджет на Република 
България чрез Оператив-
на програма „Околна сре-
да 2014-2020 г.". “Общата 
стойност на проекта е бли-

зо 6 милиона 155 хиляди 
лева, от които безвъзмезд-
на финансова помощ 4 ми-
лиона 398 хиляди лева. 

В този програмен пе-
риод Община Монтана 
изпълнява 14 проекта на 
стойност 36 милиона лева 
по различни европейски 
програми

Компостиращата ин-
сталация е с капацитет 
6150 тона годишно и е 
разположена на терито-
рията на Регионално депо 
за неопасни отпадъци, в 
местността Неделище на 
седем километра югоиз-
точно от град Монтана. 
Оборудвана е с необходи-
мата техника и материали 
за събиране, разделяне и 
преработване на биораз-
градими и зелени отпадъ-
ци, така че да бъде про-
изведен висококачествен 
компост. 



10бр. 38 понеделник -  неделя  14 - 20 септември 2020 г.

пРеССЪоБЩение

СУ „петко Рачов Славейков“ - Видин
3700 Видин, ул. „П.Р. Славейков“ №26, 

тел. 094/600 218, e-mail: sou8_vidin@abv.bg

оБЯВА
СУ „петко Рачов Славейков“ – Видин

оБЯВЯВА:
публичен търг с тайно наддаване за отдаване 
под наем на помещение за продажба на закус-
ки I етаж от 11 кв. метра, находящо се в сграда-

та на СУ „п. Р. Славейков“ – Видин.
Срок на договора за наем е до 3 години. Наем-

ната цена е 520.00 лева. Стъпка на наддаване 10% 
върху обявената наемна цена.

документация се закупува всеки работен ден 
от 8:00 часа до 16:00 часа до 30.09.2020 година при 
Касиера в СУ „П. Р. Славейков“ срещу 20.00 лева.

документация и депозит за участие в размер 
на 10% от наемната цена се внася до 09:00 часа на 
01.10.2020 година.

Време и начин за оглед на обекта – всеки ра-
ботен ден от 9:00 часа до 16:00 часа.

публичният търг с тайно наддаване ще се 
проведе от 10:00 часа на 01.10.2020 година в сгра-
дата на СУ „П. Р. Славейков“ гр. Видин.

За справки и информация тел: 094/600 218

СУ „петко Рачов Славейков“ - Видин
3700 Видин, ул. „П.Р. Славейков“ №26, 

тел. 094/600 218, e-mail: sou8_vidin@abv.bg
оБЯВА

СУ „петко Рачов Славейков“ – Видин
оБЯВЯВА:

публичен търг с тайно наддаване за отдава-
не под наем на помещение за продажба на 

закуски III етаж от 10 кв. метра, находящо се в 
сградата на СУ „п. Р. Славейков“ – Видин.
Срок на договора за наем е до 3 години. На-

емната цена е 455.00 лева. Стъпка на наддаване 
10% върху обявената наемна цена.

документация се закупува всеки работен 
ден от 8:00 часа до 16:00 часа до 30.09.2020 го-
дина при Касиера в СУ „П. Р. Славейков“ срещу 
20.00 лева.

документация и депозит за участие в раз-
мер на 10% от наемната цена и се внася до 09:00 
часа на 01.10.2020 година.

Време и начин за оглед на обекта – всеки 
работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа.

публичният търг с тайно наддаване ще се 
проведе от 10:30 часа на 01.10.2020 година в 
сградата на СУ „П. Р. Славейков“ - гр. Видин.

За справки и информация тел: 094/600 218

ВЪЗпоМенАние
на 18 септември се навършват

3 години 

Седмица на пожарната безопасност 
в дните от 14 до 18 септември

от блажената кончина на
негово  Високопреосвещенство 

 дометиан
Видински митрополит 
Вечна и блажена да бъде свет-

лата памет на обичания и 
незабравим наш архипастир!

проектът е съфинансиран от европейския съюз чрез програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ипп България-Сърбия 2014 — 2020г.

В периода  17-ти и 18-ти сеп-
тември 2020 (четвъртък и петък) 
ще се проведе трансграничен па-
наир на виното в алеята до хотел 
– ресторант „Бонония“, с начален 
час 17:00 часа.

В 17.00 часа ще се открие 
трансграничният панаир на вино-
то. В 18.00 часа ще бъдат награ-
дени победителите в проведения 
по проекта на 4-ти и 5-ти юли 2020 
в град Княжевац конкурс за оцен-
ка на вино. В конкурса взеха учас-
тие 12 изби от трансграничния 
регион (4 от България и 8 от Сър-
бия) с 43 различни вина. Вината 
бяха оценени от експертно жури. 
Въз основа на оценките на журито 
бяха присъдени 10 награди, 3 за 
бяло вино, 3 за червено вино, 3 за 
розе и 1 за цялостен победител в 
конкурса. 

По време на трансграничния 
панаир, посетителите ще имат 
възможност да дегустират вината, 
получили награди в конкурса.

Каним жителите и гостите на 
град Видин да посетят трансгра-
ничния панаир на виното.

Трансграничният панаир на 
виното се организира в рамките 
на проект „Съвместни инициативи 
за изграждане на капацитет и за 
подобряване на винения маршрут 
„Душата на Балканите“, код на 
проекта CB007.2.13.045, финан-
сиран по Програма Интеррег ИПП 
България-Сърбия 2014 — 2020 г. 
От българска страна, проектът се 
изпълнява от Сдружение „Видин-

ска търговско–промишлена пала-
та“ в партньорство с Асоциация 
"Душата на Балканите", гр. Кня-
жевац, Сърбия. Основната цел на 
проекта е повишаване капацитета 
на членовете на трансграничната 
асоциация "Душата на Балкани-
те" и организиране на съвместни 
мероприятия за по-добро промо-
тиране и привличане на нови ту-
ристи.

По време на изпълнението на 
проекта беше проведено анкети-
ране за нуждите и очакванията на 
винените туристи в област Видин 
и в Тимочка Крайна. На база на 
резултатите от анкетирането беше 
подготвено Проучване на нуждите 
и очакванията на винените турис-
ти в трансграничния регион на 
Видин и Тимочка крайна, което бе 
представено пред заинтересовани 
стани. За укрепване на капацитета 
на доставчиците на туристически 
услуги и винопроизводителите, за 
да могат те да отговорят по-добре 
на пазарните изисквания, бяха 
проведени две обучения, първото 
в Княжевац, а второто във Фалко-
вец. Дейностите по проекта про-
дължиха с уъркшоп във Фалковец, 
по време на който доставчици на 
туристически услуги и винопроиз-
водители от България и Сърбия 
обсъдиха предложения за три ви-
нени маршрути. Окончателният 
вид на маршрутите ще се опреде-
ли по време на  предстоящ уърк-
шоп  в Сърбия. 

За да сме максимално полезни 

на доставчиците на туристически 
услуги и винопроизводителите 
и да спомогнем за по–голямата 
промоция на региона като регион 
с потенциал за развитие на винен 
туризъм, по проекта разработи-
хме Наръчник за въвеждане на 
интернет маркетинга във винения 
туризъм, който беше разпростра-
нен сред целевите групи. 

По проекта предстои да се про-
ведат обменни визити на виноп-
роизводители от двата региона 
с цел обмяна на опити на добри 
практики за дегустация на вино, 
както и обучения за промоциране 
на винения туризъм с помощта на 
социалните медии.

Кулминацията на проекта е 
провеждането на Трансграничен 
панаир на виното на 17-ти и 18-
ти септември, на който очакваме 
всички любители на виното, за да 
споделим заедно страстта си към 
виното!

повече информация може-
те да намерите на интернет 
страницата на проекта: www.
wineroutesob.com

Заповядайте!
За допълнителна информа-

ция и контакти:
Сдружение „Видинска търгов-

ско–промишлена палата“, Адрес: 
ул.„Цал Александър II” № 19 – 21, 
ет.1, 3700 гр. Видин, Република 
България

Електронна поща: office@
vdcci.bg

На 14 септември, кога-
то православната църква 
отбелязва Кръстовден, 
българските огнеборци 
честват професионалния 
си празник. От 14 до 18 
септември ще се проведе 
и традиционната Седми-
ца на пожарната безопас-
ност. Събитийната програ-
ма цели популяризиране 
на дейностите на служи-
телите от структурите за 

“Пожарна безопасност и 
защита на населението” 
в Министерството на въ-
трешните работи. Дни на 
отворените врати, 
приемни за граж-
дани и открити 
телефонни линии, 
дискусионни сре-
щи, изложба на 
детски рисунки, 
демонстрация на 
нова противопо-
жарна техника и 
пожаро-тактическо 
учение предстоят 
в дните от 14 до 18 
септември 2020 г. 
Инициативите на 
видинските  огне-
борци ще се прове-
дат на територията 
на цялата област. 

На тържестве-

на церемония по случай 
професионалния празник,  
директорът на РДПБЗН-
Видин комисар Стилиян 

Пешев ще награди  служи-
тели за постигнати високи 
резултати в работата.



д-Р АдРиАнА МАРкоВА
СпеЦиАлиСТ по деТСки БолеСТи, 

ХоМеопАТиЯ и ШУСлеРоВА ТеРАпиЯ

Медико-денТАлен ЦенТЪР 
„оМеГА“ - Видин

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

МедиЦинСки ЦенТЪР 
„ЗдРАВе“ - Видин

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

GSM 0887 21 44 21, 0887 53 30 60
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За хартиеното издание:

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.

пРодАВА 
иМоТи

продавам етаж от 
къща, 100 кв. м, с дворно 
място 150 кв. м, в идеален 
център, в близост до МОЛ 
– Видин, цена 72 000 лв.; 
тел.: 0898 633 302

продавам гарсоние-
ра в гр. Козлодуй (център 
ТЕЦ); тел.: 0897 242 003

продавам тухлена 
гарсониера, на първи, ви-
сок етаж, 43 кв. м, в широк 
център; тел.: 094/600 399, 
0887 381 855

продавам гарсониера 
в ж.к. „Гео Милев“, ет. 2, в 
добро състояние (ламинат/
теракот), необзаведена; 
цена 25 500 лв. - от соб-
ственик; тел.: 0879 182 521

продавам УПИ – 800 
кв.м, излаз на главен ас-
фалтиран път в с. Антимо-
во; тел.: 0896 901 748

продавам тристаен ту-
хлен апартамент в бл. “Ко-
киче”, 85 кв. м, ет. 2, с мазе, 
южно изложение, цена по 
договаряне, от собственик; 
тел.: 0877 473 017

продавам двустаен 
панелен апартамент в ж.к. 
„Химик“, не е последен 
етаж, от собственик; тел.: 
0895 933 832

продавам самостоя-
телна къща, на два етажа, 
със сутерен и двор 530 кв. 
м; тел.: 094/600 399, 0887 
381 855

продавам във Видин 
къщи и апартаменти и пар-
цели в Западна и Южна 
промишлена зона; тел.: 
0888 622 789

продавам масивна ед-
ноетажна къща, с жилищна 
площ около 75 кв. м, на-
ходяща се в централната 
част на гр. Видин, с дворно 
място 375 кв. м; тел.: 0877 

151 848, 0876 808 296
продавам двустаен 

тухлен апартамент в ж.к. 
„Георги Бенковски“, до кре-
постта „Баба Вида“, 56 кв. 
м, ет. 1, с мазе, обзаведен, 
ремонтиран, PVC, лами-
нат, цена 43 000 лева; тел.: 
0898 633 302

продавам къща 120 кв. 
м, обзаведена, с двор, във 
Видин, до Товарна гара; 
тел.: 0892 962 639

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

продавам изгодно го-
ляма тухлена гарсониера в 
ж.к. “Химик”, 50 кв. м; тел.: 
0888 259 935

продавам двустайни 
тухлени апартаменти в ж.к. 
„Георги Бенковски“, 65 кв. 
м, ет. 3 и 76 кв. м, ет. 4; тел.: 
094/600 399, 0887 381 855

продавам ремонтиран 
двустаен панелен апарта-
мент до Пазара, ет. 5 (не 
е последен етаж), ПВЦ до-
грама, нова баня, ламинат, 
цена 47 000 лв.; тел.: 0898 
633 302

продавам дворно мяс-
то 1200 кв. м, със стара 
къща и кладенец, в гр. Ду-
навци; тел.: 0888 629 601

продавам тухлена гар-
сониера, 45 кв. м, до „Бър-
за помощ“, цена 25 000 лв.; 
тел.: 094/600 399, 0887 381 
855

продавам тухлен дву-
стаен в ж.к. „Химик“, 63 кв. 
м, ет. 2, цена 40 000 лв.; 
тел.: 0898 633 302

продавам земеделска 

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

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

продавам етажи от 
къщи в центъра на Видин 
(57 000 лв.), до Гимнази-
ята – гараж и собствен 
вход, в ж.к. „Плиска“ - суте-
рен и собствен вход; 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 офиси 
и магазини във Видин; тел.: 
0888 622 789

давам под наем хале-
та; тел.: 0888 677 866

ТЪРСи под нАеМ 

Търся самостоятелна 
къща под наем, гарсоние-
ра или двустаен; тел.: 0899 
484 805

Търся квартира под 
наем в блок или къща на 
първи етаж, до 150 лв. 
наем на месец; тел.: 0879 

652 875

РАЗни пРодАЖБи 

продавам лешници – 
8 лв./кг, с коментар; тел.: 
0899 848 977

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

продавам циркуляр за 
рязане на дърва, цена по 
споразумение; тел.: 0879 
451 927

продавам банциг и 
борапарат; тел.: 0884 850 
159

РАЗни кУпУВА

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

РАБоТА

Търся продавач на 
вестници; тел.: 0879 168 
048

УСлУГи

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

Ремонт на покриви 
и други строителни дей-
ности; тел.: 0892 700 063

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

довършително строи-
телство и ремонт, ел., ВиК, 
топло- и хидроизолация, 
бани, кухни, гранитогрес, 
фаянс, всичко до ключ; 
тел.: 0893 920 794

Шпакловка, боядисва-
не, преградни стени от гип-
скартон, окачени тавани, 

теракот, фаянс, мрамор; 
тел.: 0883 493 209, 0896 
010 382

доставка и монтаж на 
соларни и парно отопли-
телни системи, котли на 
пелети, твърдо гориво и 
електрически, комбинира-
ни бойлери, помпи и по-
дово отопление; тел.: 0879 
816 586

АВТоМоБили, 
ЧАСТи

продавам Mercedes-
Benz C220, дизел, авто-
матик, 2003 г., 143 к.с., 
хечбек, 226 000 км, цвят 
светло сив, цена 5800 лв. 
(възможен коментар); тел.: 
0888 673 684

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

СелСкоСТоп. 
ТеХникА

продавам фуражомел-
ка на трифазен ток, ел. Мо-
тор 7.5, 3000 оборота, 16 
чука, цена 350 лева; тел.: 
0882 543 904

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 пъ-
лен комплект техника; тел.: 
0899 594 602

РАЗни

Търся самотна жена 
над 60 години за помощ 
в домакинството ми; тел.: 
0878 196 029
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Чудесата на България

Седемте рилски езера – магията на Рила 
Северозападна Рила и са 
разположени стъпаловидно 

между 2095 и 2535 м над-
морска височина. Заемат 
вдлъбнатини по склона на 
планината, като отделните 
езера са свързани помеж-
ду си чрез малки поточета. 
При преминаването на во-
дата по тези поточета са 
образувани малки водоско-
ци и водопади. 

Хубавото за туристите, 
които желаят да се насла-
дят на тази невероятна 

гледка е, че е изградена 
необходимата инфраструк-
тура, която позволява и на 
хора, които не са запалени 
планинари, да достигнат до 
това природно чудо. Едно 
от удобствата е наличието 
на паркинг за автомоби-
лите, който е платен, но 
цената не е висока. Друго 
удобство за посетителите е 
лифт, който стига до първа-
та хижа. Ако ви е страх от 
високо, не бих го препоръ-
чала. Нагоре не е толкова 
страшно, но надолу… Има, 
разбира се, и други вариан-
ти – или се качваш пеша до 
първата хижа (преходът е 
около час и 30 минути), или 
наемаш джип, който обаче 
не стига точно до хижата, 
но все пак спестява време. 

След като вече сте 
пристигнали до първата 
хижа, може да наемете кон 
или магаре за изкачване-
то до езерата. Ако решите 
да тръгнете пеша, ще раз-
берете какво е планинско 
изкачване. Има два пътя, 
по които може да се мине. 
Единият е покрай първи-
те четири езера – Долно-
то, Рибника, Трилистника 
и Близнака, а другият – с 

гледка отгоре на тези езе-
ра. Повечето хора избират 
втория маршрут като нача-
ло, а след това минават в 

близост до езерата. Ако сте 
избрали пътя, който води 
над първите четири езера, 
може би няма да сгрешите, 
защото той е по-труден като 
преход, но е невероятен за 
снимки. 

Първото езеро, което 
ще видите по този маршрут 
е Долното. То е най-ниско 
разположеното от Седемте 
рилски езера – на най-до-
лното стъпало на обширния 
едноименен циркус. Нами-
ра се на 2095 м надморска 
височина. Най-голямата му 
дълбочина е 11 м. В Долно-
то езеро се събират водите, 
които изтичат от шестте по-
горни езера.

Веднага след него пред 
погледа ви се появява Риб-
ното езеро. То е най-плитко-
то – средна дълбочина 1,10 
м. Разположено е на 2184 
м надморска височина. 
Продължавайки по пътека-
та нагоре, се стига следва-
щото езеро – Трилистника. 
То е с неправилна форма 
и ниски брегове. Дълбоко е 
6,5 м. Интересното за него 
е, че се оттича с два оттока 
– североизточен, през кой-
то минава туристическата 
пътека, и северозападен, 

на отсрещния бряг, който се 
смята за начален поток на 
река Джерман.Този отток е 
преграден с бетонна стена 

с преливник и при малово-
дие водите на езерото се 
оттичат само през първия 
отток в Рибното езеро.

След като сте се полю-
бували и наснимали, про-
дължавате по доста лесен 
маршрут и така докато стиг-

нете следващото езеро – 
Близнака. То е най-голямо-
то по площ от седемте, а по 
дълбочина е на трето мяс-
то - 27,5 метра, след Окото 
и Бъбрека. Разположено е 
на 2243 метра надморска 
височина. Състои се от две 
части, а между тях има те-
сен плитък проток. От тази 
особеност идва и името му. 
Южната част на езерото е 
по-дълбоката, обградена е 

от стръмни скални стени, 
под които до късно лято 
се задържат големи снеж-
ни преспи. Северната част 

на Близнака е по-плитка, с 
полегати брегове, по които 
расте хвойна.

Продължавайки по пътя 
нагоре, минавате в бли-
зост до езерото Бъбрека. 
Там почти всички турис-
ти спират за почивка и да 

се насладят на красивата 
гледка. Езерото Бъбрека 
е с най-стръмните брего-
ве от цялата група. Името 
му произлиза от неговата 
форма, която наподобява 
бъбрек или бобено зърно. 
Намира се на 2282 м над-
морска височина, т. е. е тре-
то по височина в езерната 
група. По големина на во-
дния обем е най-голямото 
от седемте езера, по площ 

на водната повърхност е на 
второ. Дълбочината му е 28 
м, което го нарежда на вто-

ро място – след Окото. 
Ако до тук ви се е сто-

рил труден преходът, не 
знам как бихте издържали 
до последното езеро – Съл-
зата. Оттук нататък марш-
рутът става още по-труден. 
Започва едно невероятно 
катерене почти перпен-
дикулярно на хоризонта. 
Баирът е много стръмен, 
а пътеките – стръмни, но 
пък си заслужава. Не се от-
казвайте, защото ще сгре-
шите. Следващата гледка, 
която ще се разкрие пред 
очите ви, е незабравима. 
С изкачването нагоре пред 
погледа се разкрива цяла-
та красота на езерото Бъ-
брека. Оттам се получават 
невероятни снимки. И така 
стигайки до следващото 
езеро – Окото, където мно-
зина се спират за почивка. 
То е с приблизително  овал-
на форма. Намира се на 
2440 м надморска височи-
на и е най-дълбокото цир-
кусно езеро на територията 
на Балканския полуостров 
– дълбочината му е 37,5 
м. От него нагоре е може 
би най-стръмният и труден 
участък, но пък изкачвай-
ки се, можете да видите и 

снимате Окото в цялата му 
красота. На самия връх се 
намира и последното езеро 

– Сълзата, наречено така 
заради прозрачността на 
водите. То е разположено 
на най-голяма надморска 
височина – 2535 м. Намира 
се сред малка хлътнати-
на северозападно от връх 
Дамга (Вазов връх). Езе-
рото е и най-малкото по 
площ и по обем от езерата 
в циркуса, с най-малък во-
досбор.

Качвайки се на върха, 
вече можете да видите 

всичките седем езера. Но 
за да стигнете до там, ви 
трябва здрав дух, здраво 
тяло и, разбира се, много 
издръжливост и упоритост. 
Всичките усилия обаче си 
заслужават. Гледката е не-
вероятна, дори започваш 
да не усещаш умората. 

Спускането е по-бързо. 
Сега вече можете да мине-
те по другия маршрут – в 
близост до първите четири 
езера. Голяма радост след 
цялото това изкачване и 
спускане, което трае около 
4 часа, е гледката на хижа-
та, от която сте тръгнали, 
тъй като от там отново мо-
жете да използвате лифта. 

А на началната точка 
вежливи търговци пред-
лагат сладка от плодове, 
които растат в планината, 
плодови вина, мехлеми 
и чайове от билки, кои-
то може да се наберат от 
Рила. Естествено, пред-
лагат и много сувенири за 
спомен от това невероятно 
приключение. Което всеки 
трябва да преживее, за да 
се докосне до магията на 
Рила планина.

МАРиЯнА Герасимова 


