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Нова детска площадка радва децата на Дунавци

Уважаеми жители 
на област Видин, 
Отново сме в наве-

черието на един от националните 
празници – 22 септември, кога-
то честваме провъзгласяването 
на Независимостта на България. 
През есента на 1908 г. десети-
летните стремежи на българите за отхвърляне на 
васалната зависимост от Османската империя се 
увенчават с успех. България става суверенна дър-
жава, самостоятелен субект в международните 
отношения, а днес държавата ни е и равноправен 

член на Евро-
пейския съюз. 

Нищо от 
това нямаше 
да е възмож-
но, ако не бяха 
саможертвите, 
смелостта, не-
примиримост-
та на нашите 

предци, които извоюваха Свободата, защитиха 
Съединението и смело провъзгласиха Независи-
мостта на България. Нека се преклоним пред тех-
ния подвиг! 

И, изправени пред светлия пример, който 
те ни завещаха, да си обещаем, че ще обича-
ме Род и Родина и ще браним свободата и не-
зависимостта на нашата държава!

Честит 22 септември – ден на 
независимостта!

Владимир Тошев
народен представител в 44-то народно 

събрание

Скъпи жители 
на община Видин,

За мен е чест и радост 
да Ви поздравя по случай 
22 септември – Деня на 
Независимостта на Бъл-

гария. На тази дата през 
далечната 1908 година княз Ферди-
нанд и правителството на Александър 
Малинов се обръщат с Манифест към българския народ 
и тържествено провъзгласяват „съединената на 6 септем-
ври 1885 г. България за независимо Българско Царство“. 
Макар от тази бележита дата да ни делят вече 112 години, 
българският народ не забравя. Не сме забравили героите 
на българската свобода и независимост, пред чиято свет-
ла памет се прекланяме! Не сме забравили и ценностите, 
които те ни завещаха – да тачим свободата, да обичаме 
България, да съхраняваме традициите и историческата 
памет!

Да си пожелаем да сме достойни наследници на 
дедите ни, да имаме тяхната мъдрост и далновид-
ност, за да продължим да издигаме авторитета на 
Видин и на България, следвайки пътя на изконните 

български идеали 
за свобода и неза-
висимост!

Честит 22 
септември!

Генади 
Велков

председател 
на обС – Видин 

Уважаеми жители на област Видин,
На 22 септември ще отбележим тържествено 112 години от деня, когато е опо-

вестена българската Независимост. През 1908 г. на този ден държавата ни окон-
чателно се отърсва от васалната зависимост от Османската империя, наложена с 
Берлинския договор. На този ден България вече е свободна сама да определя своя 
път. 

Нека, когато на този 22 септември почитаме Независимостта на Бъл-
гария, да си припомним, че независимостта, както и свободата са не само 
юридически категории – те имат и духовни измерения. Затова никога не 
бива да спираме да ги браним и да ги отстояваме. Никога не бива да спи-
раме да възпитаваме идните поколения в свободолюбивия и независим 
дух на нашите предци, извоювали свободата и смело и дръзко провъзгла-
сили Независимостта на България!

Честит ден на независимостта!
димитър Велков 

председател на облС и обС на БСп – Видин 

 Уважаеми 
съграждани,

Преди 112 годи-
ни на 22 септември, 
с манифест във Ве-
лико Търново, княз 

Фердинанд обявява 
Независимостта на България. 
Една знакова дата в нашата исто-
рия – символ на българския държавен суверенитет, когато 
въжделенията на цял един народ се сбъдват.  България 
отново се връща на европейската карта като равнопоста-
вена на другите държави, а международният й авторитет 
се издига.

Днес изразяваме своето дълбоко уважение към всички 
достойни българи, благодарение на които вървим по пътя 
на независимостта. За да останат децата ни тук и да гра-
дят бъдещето си в България, с любов към своя род и с 
надежда страната ни да пребъде във вековете напред! 

Да пазим Отечеството си, защото само сплотени 
и единни можем да направим държавата си такава, 
каквато искаме да бъде. 
да живее свободна и независима България!

да живее 
българският 

народ!

Честит 
празник!

д-р Цветан 
Ценков
кмет на 

община Видин 

УВАЖАЕМИ 
ЖИТЕЛИ НА 

ОБЛАСТ ВИДИН,

Приемете моите поздрави по 
повод честването на 112-годиш-
нината от обявяване на Независи-
мостта на България! 

С манифест на 22 септември 
1908 г., в църквата „Св. Четиридесет мъченици“ във 
Велико Търново е провъзгласена Независимостта 

на страната ни. 
Това велико ис-
торическо дело и 
днес ни насърча-
ва да съхраним 
изконните българ-
ски добродетели 
и националната 
си идентичност.

Нека следваме 
примера на нашите предци, обединени и единни да 
живеем и работим в името на по-доброто бъдеще 
на Видин и на България. И винаги да помним завет-
ните думи от Манифеста: „Да живее свободна и не-
зависима България! Да живее българският народ!“

Честит ден на независимостта!
МоМЧил СТАнкоВ

областен управител на област Видин

С водосвет 
видинският театър 
откри новия сезон

Симфониета Видин 
с интересни 

музикални проекти 

На нова детска пло-
щадка се радват децата 
в град Дунавци. В истин-
ски празник се превърна 
официалното откриване 
на хубавата придобивка, 
гости на което бяха народ-
ният представител от ПП 
ГЕРБ – Видин Владимир 
Тошев, кметът на община 
Видин д-р Цветан Ценков, 
председателят на Общин-
ски съвет – Видин Гена-
ди Велков. Присъстваха 
и много жители на града, 
както и, разбира се, много 
деца, чиято радост бе най-
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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!

Тел:0876100802
Тел:0876100885
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РИМ – Видин представи беседа на тема „Последните дни на Видинското царство и падането му“

пРеССЪоБЩение

Историкът Калин ВиденовДиректорката на РИМ – Видин Десислава Божи-
дарова

Археоложката Ваня Ставрева

Регионален исторически 
музей – Видин (РИМ) поде 
инициатива за представяне 
на серия от беседи, свърза-
ни с историята на Видин и 
на Видинския край. Първа-
та беседа се състоя на 17 
септември в летния театър 
на „Баба Вида“. Лекцията 
беше открита за всички, ко-
ито се интересуват от исто-
рията на нашия край. Уче-
ници от видински училища 
бяха първите слушатели 
на интересните истории и 
факти, които разказаха ис-
торикът Калин Виденов и 
археоложката Ваня Став-
рева. 

„Това е първата беседа 
от серия такива научно-по-
пулярни беседи, в които ще 
се разказва за историята 
на Видин и Видинско. Орга-
низирано е от Регионален 
исторически музей – Ви-
дин. Обявили сме самата 
беседа като отворена, то-

ест всички могат да дойдат, 
могат да задават въпроси. 
Мисля, че това е полезно 
за гражданите на Видин и 
за обществеността, за де-
цата. Според мен е много 
важно да познават истори-
ята на нашия град. По този 
начин човек получава едно 
самочувствие, познавайки 
корените си, вече е друго 
усещането за принадлеж-
ност към мястото“, обясни 
преди началото на беседа-
та Десислава Божидарова, 
изпълняваща длъжността 
директор на РИМ – Видин.

Тя подчерта, че рабо-
тата на музейните специа-
листи не е само да отворят 
музейните обекти и да си 
кажат лекцията. Всеки един 
от уредниците в РИМ – Ви-
дин има теми, по които ра-
боти, теми, които изследва, 
това са неговите теми на 
научни търсения. „Това е 
научната работа на музей-

ните специалисти, която 
много рядко се вижда, за-
щото те правят публикации 
в научни издания, а те не 
са толкова популярни. Не 
са романи, за да може чо-
век да ги намери, но когато 
тръгне да търси, всъщност 
намира. Ние имаме доста 
колеги, работили и попу-
ляризирали историята на 
региона, и не само истори-
ята, но и археология, етно-
графия, фолклор – всичко 
това е част от музейната 
работа“, обясни директор-
ката на РИМ – Видин. 

Първата научно-попу-
лярна беседа, която беше 
представена, е за послед-
ните дни на Видинското 
царство и падането му, 
включително различните 
хипотези до кога Видин 
издържа под напора на 
Османската империя. Пър-
вият лектор – историкът 
Калин Виденов, говори за 

различните хипотези, като 
от различни извори приве-
де и съответните доказа-
телства. „Защо от Регио-
нален исторически музей 
решихме да е точно днес 
тази беседа, на 17 септем-
ври? Защото точно преди 
598 години на този ден в 
Белград умира Константин 
II Асен. През последните 30 
години проучвания на про-
фесорите Пламен Павлов 
и Иван Тютюнджиев изля-
зоха с една нова версия – 
теория за падането на Ви-
динското царство. Именно 
те продължиха периода до 
1422 г., именно със смър-
тта на Константин II Асен“, 
започна разказа си Калин 
Виденов. 

Той поясни, че в бъл-
гарската историография 
падането на Видинското 
царство и краят на Средно-
вековната държавност се 
посочва за 1396 г., и така е 

още от времето на Иречек. 
Спорове и дебати около 
тази година и падането на 
Царството няма, само че 
през последните години 
прегледът на документите 
говори за нещо съвсем раз-
лично. Историкът разказа 
по данни и документи ня-
колко теории около датата 
на падането на Видинско-
то царство, как е загинало 
то, кои са били последните 
владетели. „Най-вероятно 
със смъртта на Констан-
тин II Асен на 17 септември 
1422 година престава и съ-
ществуването на Видинско-
то царство“, каза в заклю-
чение Калин Виденов.

След това археоложка-
та Ваня Ставрева запозна 
присъстващите с разкопки-
те, които се осъществяват 
до този момент в област 
Видин и защо е важна ар-
хеологията, като също даде 
примери. Единият беше за 
Херодот, който е писал за 
траките, че когато почине 
знатен трак, са принасяли в 
жертва любимата му жена, 
за да придружи мъжа си в 
небесното царство. „Хубав 
разказ на Херодот, но към 
момента няма археологиче-
ска доказателства за това. 
Проучени са многобройни 
тракийски погребения, но 
за такива жертвоприноше-
ния на жени няма податки. 
Има го и обратното. Нещо, 
което го няма в писмените 
източници, археолозите да 
го откриват. Това е прино-
сът на археологията – или 
да опровергава, когато има 
писмени извори, или да 
дава нова информация, ко-
ято отсъства от тях“, обясни 
Ваня Ставрева. Тя допъл-
ни, че историците работят 
с документи, с данни, които 

са останали от древните 
хронисти, но за безписме-
ните периоди единственият 
източник на информация е 
археологията.

Връщайки се на темата 
за края на Видинското цар-
ство, археоложката поясни, 
че в писмените източници 
няма никаква информация 
за живота на последните 
поданици на Видинското 
царство, на обикновените 
хора. „Миналата година, 
благодарение на археоло-
гически проучвания, които 
бяха проведени на терито-
рията на Видинска област, 
ние получихме отговор за 
това как са живели въпрос-
ните обикновени хора в ра-
йона на Видин от периода 
на самия край на Видин-
ското царство. Именно това 
нещо ще ви бъде показано 
след време в изложба в 
Музей „Конака“. За архе-
ологията не е добре да се 
говори и разказва, добре 
е да се види“, заяви Ваня 
Ставрева. 

След което направи 
анонс за бъдещи събития. 
„Вие ще имате възможност 
да видите на място това, 
което в момента работим 
на антична Бонония. Надя-
вам се около деня на Видин 
– Димитровден, да имате 
възможност да дойдете и 
да се включите в нашата 
инициатива. Да ви покажем 
какво сме разкрили, защото 
става въпрос за много впе-
чатляваща монументална 
архитектура – западната 
крепостна стена, която е 
широка 4 метра. Ще видите 
и западната порта. На мяс-
то ще имаме какво да ви 
разкажем“, каза в заключе-
ние археоложката. 

МАРиЯнА Герасимова

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020г. Тази публикация е 

създадена с подкрепата на ЕС. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на 
ТД “Бонония” и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становище на Европей-

ския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

В периода 19-20 септември 2020 годи-
на се проведе Фестивал на ветроходство-
то по р. Дунав.  Във фестивала участие 
взеха около 150 български и сръбски мла-
дежи. В рамките на фестивала се извър-
ши инструктаж за плаване и безопасност, 
състезание по ветроходство и плаване с 
ветроходни лодки за посетителите. Райо-
на на плаване в река Дунав бе с дължина 
2000 м от плажа на крепостта „Баба Вида“ 
до „Колодрума“ в района на град Видин.

Фестивалът на ветроходството по р. 
Дунав се организира в рамките на проект 
„Ветроходство по Дунав“, код на проекта: 
CB007.2.13.076, финансиран по Програма 
Интеррег ИПА ТГС България – Сърбия.  От 
българска страна, проектът се изпълнява 
от Туристическо дружество „Бонония“ в 
партньорство със Сдружение „Лазарус“, 
Сърбия.

Основната цел на проекта е да се по-
виши информираността на населението 
на Бор и Видин за ветроходния туризъм по 
Дунав. Младите хора от трансграничния регион да придобият 
умения за плаване с ветроходни лодки и да се създаде и попу-
ляризира нов туристически продукт – Ветроходство по Дунав.

По време на изпълнението на проекта Туристическо дру-
жество Бонония проведе 5-дневен тренировъчен лагер по вет-
роходство на езерото Рабиша в периода 16.08.-21.08.2020 г. В 
обучението участваха професионални инструктори, ветрохо-

дци и спасители. Участие взеха  младежи 
до 29 години.

По трансграничния проекта са заку-
пени нови ветроходни лодки, двигатели и 
оборудване. „Туристическо дружество „Бо-
нония“ се сдоби с две чисто нови ветроход-
ни лодки. Те се водят учебни, като могат да 
се използват от четирима възрастни или 
от шест деца. Идеята е да се използват за 
обучение във ветроходството, децата да 
получат такива умения, свързани със спорт, 
който се практикува свободно в природата, 
а ветроходството е е една от добрите оп-
ции“, каза председателят на ТД „Бнонония“ 
Борислав Милчев. „Проектът е направен 
така, че заедно с нашите колеги от Долни 
Милановац, който също придобиха две 
чисто нови ветроходни лодки, да направим 
две групи от стажанти, като проведем два 
лагара на разменни начала и проведем 
един общ фестивал на водата във Видин“, 
посочи председателят на водещия парт-
ньор по проекта Борислав Милчев.

Повече информация можете да намерите на интернет 
страницата на проекта www.sailingonthedanube.com и Фейсбук 
страницата: Ветроходство по Дунав, Sailing on the Danube

За допълнителна информация и контакти:
Туристическо дружество „Бонония“, адрес: ул.„Цал Алек-
сандър II” № 19 – 21, 3700 гр. Видин, Република България

електронна поща: dunav_vidin@abv.bg



Представителите на 
ПП ГЕРБ - Видин бяха 
гости на първото изда-
ние на Фести-
вал на рибата и 
виното във ви-
динското село 
Кошава. Фести-
валът се про-
веде на брега 
на река Дунав, 
в местността 
Рибарите на 13 
септември. Ор-
ганизатори бяха 
Кметството в Ко-
шава и местното 
читалище „Съз-
нание-1928”, със 
съдействието на 
Община Видин 
и Общински съ-
вет – Видин, и с 

подкрепата на фирми и 
спонсори, сред които и 
членове на видинската 

организация на ПП 
ГЕРБ.

Народният предста-

вител от ГЕРБ Влади-
мир Тошев поздрави 
участниците във фес-

тивала и пожела 
на хората от село 
Кошава този фес-
тивал да се пре-
върне в традиция, 
в един истински 
празник. А на 
майсторите готва-
чи – да приготвят 
най-вкусната ри-
бена чорба и пър-
жена,  и печена 
дунавска риба по 
стари златорожки 
рецепти.

Николай Не-
офитов, кметски 
наместник на с. 
Кошава, заедно с 
гостите, сред кои-

то кметът на Видин-д-р 
Цветан Ценков, опита-
ха от приготвената на 
брега на Дунав рибена 
чорба. 

Рибарството и ло-
зарството са отдавна 
поминък на хората, 
живеещи по поречеи-
ето на река Дунав във 
Видинско, край който е 
известен като Златоро-

жието. Затова и 
фестивалът е пос-
ветен на рибата и 
виното. Богата ку-
линарна изложба 
„Кошавски рибни 
специалитети” по-
каза разнообраз-
ната и вкусна кух-

ня в този красив край на 
България. 

За доброто настро-
ение по време на фес-
тивала се погрижиха 
Градският духов оркес-
тър, самодейният със-
тав за автентичен фолк-
лор при читалището в с. 
Кошава, Ансамбълът за 
народни песни и тан-
ци „Дунав“ и оркестър 

„Хармония”.
Майсторите на рибе-

на чорба се оказаха ед-
накво добри и спечели-
ха всеобщо одобрение, 
а всички участници в 
първото издание полу-
чиха грамоти.
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Фестивал на рибата и виното във видинското село Кошава
Народният представител и областен координатор на ГЕРБ Владимир Тошев беше гост на фестивала

ПП ГЕРБ – Видин направи дарение за операция в чужбина на 7-годишния Станимир 

ПП ГЕРБ - Видин  на-
прави дарение за опера-
ция в чужбина на 7-годиш-
ния Станимир. Депутатът 
и областен координатор 
на партията Владимир 
Тошев и членове на мест-
ната структура официал-
но връчиха на майката на 
Станимир Маргарита Ни-
колава дарението - част 

от сумата необходима за 
операцията на детето във 
Виена. Лични дарения 
направиха и членовете 
на ПП ГЕРБ - Видин Ва-
лери Василев и Любомир 
Низамов.

Владимир Тошев по-
жела на Маргарита Ни-
колова здраве и сила, за 
да може да се справи с 

предстоящите изпитания. 
На малкия Станимир – 
успешна последна опера-
ция във Виена, която да 
върне усмивката на лице-
то му. 

Маргарита Николова, 
която отглежда сама две-
те си деца, благодари на 
дарителите за проявена-
та човечност и състрада-
телност. „Дарената сума 
идва в труден момент за 
семейството ми“, споде-
ли Николова и  уточни, че 

без помощта на дарите-
лите и предоставянето на 
голяма част от нея като 
дарение от ПП  ГЕРБ тя  
не би могла да се справи 
и операцията на детето й 
да се осъществи.

Маргарита Николова 
благодари на ПП ГЕРБ, 
на Владимир Тошев, на 
Валери Василев и Любо-
мир Низамов, на всички 
свои дарители, които са 
подпомогнали лечението 
на Станимир, с помощта 

на които ще може да се 
върне усмивката на лице-
то му и той ще може да 
ходи. 

Момчето, което тази 
учебна година  ще бъде 
първи клас, страда от 
детска церебрална пара-

лиза. 7 500  евро са нуж-
ни, за да му бъдат пре-
махнати импланти, които 
са поставени преди по-
вече от година и полови-
на от лекари във Виена. 
Операцията е планирана 
за 21 септември.
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На 22 септември за пореден път ще заста-
нем пред националния флаг, за да отбележим 
важна дата от историческия календар на Бъл-
гария – годишнината от обявяването на Не-
зависимостта на България! На 22 септември 
1908 година с Манифест цар Фердинанд и бъл-
гарското правителство обявяват независи-

мостта на Третата българска държава. 
Уважаеми жители на община Грамада,
Нека на този ден отдадем заслужена почит към великите подвизи на пред-

ците ни, които саможертвено се бориха за изстраданата независимост на Ро-
дината, проправяйки така пътя на България към голямото семейство на евро-
пейските народи! И празнувайки тази паметна дата, нека почувстваме силата 
на независимостта! И тя да ни даде увереност, за да 
градим своето бъдеще и да вървим напред с уве-
реността на свободни и пълноправни граждани на 
Европа и света!

Честита Независимост 
на България!

Милчо Башев, кмет на община Грамада

Уважаеми жители на община Кула, 

На 22 септември отбелязваме Деня на Не-
зависимостта и прекланяме глава пред всич-
ки българи, които преди 112 години защити-
ха правото на България да бъде свободна и 
независима държава. Само преди броени дни 

отбелязахме друга знакова дата от българската история 
– Съединението на Княжество България и Източна Руме-
лия, но това дело не би било истински завършено, без при-
знаването на страната ни за суверенна.

Затова нека на този ден отдадем заслужена почит на онези, които ни дадоха 
пример за единство в съдбовни за нацията ни моменти. И да си обещаем, че ще 
бъдем обединени и днес, когато ние сме призвани 
да утвърждаваме мястото на страната ни в семей-
ството на европейските народи. Нека помним, че от 
усилията на всички ни зависят бъдещето и проспе-
ритетът на община Кула!
Честит Ден на Независимостта!

Владимир Владимиров, кмет на община кула

Скъпи жители на община Ново село, 
Честит Ден на Независимостта!

В навечерието сме на 22 септември – дата, на 
която честваме провъзгласяването на Независи-
мостта на България. На тази дата през далечната 
1908 година страната ни отваря нова страница в 
своята история, превръща се в равноправна на 
другите европейски държави. 

Нека на този свят за всички българи ден да се преклоним 
пред всички, които жертваха много, за да живеем ние днес в независима държа-
ва. Но и да си припомним, че Независимостта не ни е подарена, тя е извоювана 
от нашите предци и е общо дело, обединило държавни-
ци, политици, военни и обикновени хора!

22 септември ни напомня, че хилядолетната исто-
рия на нашата държава, настоящето и бъдещето й, по-
ставят пред нас отговорността да работим заедно, като 
истински патриоти, за свободна и демократична Бълга-
рия, за по-доброто бъдеще на община Ново село!

Честит празник!
Георги Стоенелов, кмет на община ново село

Уважаеми жители на община Ружинци,
В навечерието на 22 септември, когато 

честваме една вододелна дата в българската 
история, отправям към всички Вас своите ис-
крени пожелания за здраве и съхранен устрем 
към съзидание. Отправям и своята благодар-
ност към всички, които с делата си градят 

бъдещето на община Ружинци. 
22 септември – Денят на Независимостта, ни връща в мина-

лото, припомня ни делата на великите ни предци, които съградиха България. 
Припомня ни, че независимостта е не само право, но и отговорност, защото сме 
длъжни с делата си да направим така, че да завещаем на нашите деца, на идни-
те поколения една по-добра, по-модерна, по-богата държава. 

Затова нека съхраним уроците на историята, нека 
следваме примера на нашите предци и обединени и 
единни да живеем и работим в името на България, в 
името на нашата община!
Честита Независимост на България!

Александър Александров, 
кмет на община Ружинци

Уважаеми жители на община Чупрене,
Честит национален празник 22 септември!

Приемете моите поздравления по повод 112-
ата годишнина от обявяване на Независимостта на 
България, провъзгласена с Манифест на 22 сеп-
тември 1908 г. Тази паметна за българите дата е 

успешен завършек на продължителен период на 
борби за самостоятелно държавно съществуване. Затова нека се 
преклоним пред всички онези българи, борили се за свободата и независимостта 
на Родината!

Но освен ден за почит и преклонение, 22 септември е и ден за равносметка. Защото 
Независимостта не е даденост или привилегия. Тя е преди всичко отговорност. Отговорност, 
която трябва да носи всеки от нас в сърцето и ума си, която трябва да се отстоява, за която 
трябва да се борим – обединени и единни!

Нека помним уроците на историята и със самочувст-
вието, което черпим от тях, да градим заедно бъдещето 
за идните поколения, да съграждаме заедно бъдещето 
на Чупрене като модерна европейска община!

Честит Ден на независимостта!
Анжело добричов, кмет на община Чупрене

Зам.-министър Деница Николова: 

Насочваме значителен ресурс за развитие 
на Северозапада в новия програмен период
Кметовете на Видин, Ружинци, Враца, Козлодуй, Ловеч, Троян, Мон-

тана, Георги Дамяново, Плевен, Белене и Червен бряг бяха избрани за 
членове на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

След програм-
ния период 2021-
2027 г. очакваме 
Северозападният 
район на Бълга-
рия да настигне 
по икономически 
и демографски по-
казатели южните 
райони на стра-
ната. За тази цел 
към общините от 
Северозападна и 
Северна централна Бъл-
гария ще бъде насочен 
сериозен финансов ре-
сурс от новите европей-
ски фондове. Това обяви 
заместник-министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството и ръ-
ководител на Управлява-
щия орган на ОПРР Дени-
ца Николова. Тя проведе 
среща на 17 септември с 
представители на местна-
та власт от Северозапада, 
на която представи новия 
регионален подход, интег-
рираните териториални 
инвестиции за бъдещия 
програмен период и ос-
новните приоритети на но-
вата Оперативна програма 
„Развитие на регионите“.

Николова отбеляза, че 
районите на Северозапад-
на и Северна централна 
България ще са с превес 
във финансирането спря-
мо останалите райони на 
страната заради ниските 
икономически и социални 
показатели. Към очаква-
ния ресурс от Оператив-
на програма „Развитие 
на регионите“ ще има и 
допълнителни средства 
за подкрепа. Целта е да 
се постигне икономическо 
въздействие. „Залагаме 
развитие на територията 
и подкрепа на качеството 
на живот, за да създадем 
предпоставки хората да 
останат в населените мес-
та или да се завръщат в 
тях, а чрез икономическия 

ръст да се увеличат и до-
ходите на местно ниво“, 
посочи тя.

Заместник-министърът 
отбеляза също, че няма 
да има населено място 
без достъп до европейски 
средства, а чрез изпъл-
нението на интегрирани 
териториални инвестиции 
ще се усвояват средства 
от всички оперативни 
програми за инфраструк-
турни и социални мерки. 
Николова даде пример, че 
градски и селски общини 
ще си партнират, за да ре-
ализират съвместни про-
екти, като индустриални 
зони, например.

Деница Николова обяс-
ни още, че през програм-
ния период 2021-2027 г. 
в Северозападния район 
центровете на растеж са 
градовете Видин и Пле-
вен, които ще имат обосо-
бен клъстерен бюджет в 
рамките на приоритетната 
ос за градско развитие. В 
обхвата на програмата са 
и териториите на общи-
ните Враца, Лом, Монта-
на, Ловеч и Троян. Те ще 
изпълняват интегрирани 
териториални инвестиции.

В рамките на срещата 
бяха избрани и предста-
вителите на общините в 
Регионалния съвет за раз-
витие на Северозападен 
район и техните замест-
ници. За представители на 
област Видин бяха избра-
ни кметът на Видин Цве-
тан Ценков и кметът на 

Ружинци Алек-
сандър Алексан-
дров. От област 
Враца предста-
вители ще са 
кметът на Враца 
Калин Каменов 
и Маринела Ни-
колова – кмет 
на община Коз-
лодуй. Ловешка 
област избра за 

свои представи-
тели в РСР кметовете на 
Ловеч – Корнелия Мари-
нова, и на Троян – Донка 
Михайлова. Кметовете на 
Монтана – Златко Живков, 
и на Георги Дамяново – 
Нина Петкова, ще пред-
ставляват област Монта-
на. От Плевенска област 
ще работят кметът на 
Плевен Георг Спартански, 
Цветан Костадинов – кмет 
на Червен бряг, и кметът 
на Белене Милен Дулев.

Това е вторият район 
в страната, който изби-
ра представители на об-
щините в регионалните 
съвети, отбеляза Деница 
Николова и приветства но-
воизбраните представите-
ли. Очаква се през месец 
октомври да се приключи 
със структурирането на 
съветите в пълен състав и 
да се изберат председате-
ли. Заместник-регионал-
ният министър напомни, 
че всички общини трябва 
да разработят и приемат 
планове за интегрирано 
развитие. Без подобен 
стратегически документ 
районите няма да имат 
достъп до еврофинанси-
ране. „Колкото по-рано се 
одобрят плановете, толко-
ва по-бързо ще има дос-
тъп до евроинвестиции. 
Добре е да се започне и 
предварителна подготовка 
за сформиране на проект-
ни идеи и партньорства“, 
каза още Николова.
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Димитър Георгиев, председател на ОбС – Кула и общински ръководител на ГЕРБ:

Всичко, което сме обещали, ще го изпълним
„НИЕ“: Г-н Георгиев, 

какво е организацион-
ното състояние на об-
щинската структура на 
ГЕРБ в община Кула?

димитър Георгиев: 
Аз съм член на Политиче-
ска партия ГЕРБ от 1 март 
2013 година, а от октом-
ври същата година съм и 
общински ръководител на 
организацията в община 
Кула и вече седем години 
заемам този пост. От ес-
ента на 2015 година съм 
председател на Общински 
съвет – Кула. 

Добре стои структура-
та чисто организационно. 
В по-големите населени 
места – Старопатица и 
Тополовец, имаме учре-
дени клубове. За добра-
та работа, която вършим, 
най-добро доказателство 
са резултатите за ГЕРБ от 
провежданите в този пери-
од избори – както местни, 
така и национални и евро-
пейски. А общинската ор-
ганизация на ГЕРБ в Кула 
от 2014 година насам има с 
5 до 7% по-добър резултат 
от постигнатия за партия-
та на национално ниво, а 
сравнено с област Видин 
разликата в проценти е 
още по-значителна. 

Ако се върнем в нача-
лото – 2009 година, тогава 
ГЕРБ печели убедително 
в цялата страна, в област 
Видин – също. В Кула ре-
зултатът е 1260 на 600 гла-
са в полза на БСП. В по-
следствие 2011 година г-н 
Владимиров беше избран 
за кмет, но представяне-
то на национални избори 
беше все така по-слабо. 
Но 2014 година есента на 
парламентарните избори 
в община Кула резултатът 
за ГЕРБ беше с 96 гласа 
повече от на БСП, което 
си беше успех и изненада 
мнозина. И оттогава насам 
за община Кула вече не се 
говори като за „червена 
крепост“. 

„НИЕ“: Тази домина-
ция на ГЕРБ в община 
Кула след 2014 година 
със сигурност е след-
ствие и от свършената 
от Вас организационна 
работа?

димитър Георгиев: 
Когато поех ръководство-
то на общинската органи-
зация въведох някои въ-
трешни правила. Ще дам 
пример – наложих правило 
да не може повече от един 
член на семейство да бъде 
в Секционна избирателна 
комисия или застъпник. 
Целта е партийната орга-
низация да не се затваря, 
да се даде възможност на 
повече хора активно да 
участват в изборния про-
цес. 

Имаме практика об-
щинските съветници от 
ГЕРБ да провеждаме на 
всеки три месеца изнесени 

приемни в по-големите на-
селени места. За известен 
период тази практика беше 
преустановена, във връзка 
с ограниченията, наложени 
заради епидемичната си-
туация, но възнамерявам 
да я възобновим. 

Макар че при нас има 
една особеност – хората 
не са свикнали да идват на 
такива организирани при-
емни. Аз, например, съм 
ветеринарен лекар, обика-
лям постоянно по селата, 
така че съм винаги в кон-
такт с хората и по тази ли-
ния ежедневно разговарям 
с населението. Освен това 
за разлика от други общи-
ни, всички общински съвет-
ници от групата на ГЕРБ 
сме от община Кула и тук 
си живеем – дори да обя-
вим приемна, хората рядко 
идват, те предпочитат като 
ни срещнат на улицата, да 
ни спрат и да ни разкажат 
за проблема си, например. 

„НИЕ“: Какви пробле-
ми споделят хората?

димитър Георгиев: Ос-
новен проблем в населени-
те места извън общинския 
център е здравеопазване-
то. Което е голям проблем 
за цялата Видинска област. 
За цялата Кулска община 
голям проблем е междусе-
лищният транспорт – оста-
нахме без обеден автобус 
от Видин за Кула, автобуси 
по този маршрут пътуват 
само сутрин и вечер. За 
селата ситуацията е още 
по-зле. В по-малките села, 
където живеят по 20-30 по-
стоянни жители, проблем 
е и липсата на магазини – 
във всяко едно населено 
място се кара хляб, но про-
блем е снабдяването с дру-
ги хранителни продукти. 
Тук обаче Общината няма 
какво да направи, защото 
отварянето на магазин, а 
и на лекарска практика е 
въпрос на частна инициа-
тива. 

„НИЕ“: Какво бихте 
откроили като най-зна-
чими постижения на 
местното общинско 
ръководство, а и на Об-
щинския съвет, който 
е изключително важен, 
тъй като всяко едно 
предложение на кмета 
на общината се гласува 
от общинските съвет-
ници?

димитър Георгиев: 
Миналия мандат 14 мили-
она лева са средствата, 
привлечени в община Кула 
по проекти и от ПМС-та. 
Това е средно по четири 
милиона на година, което е 
все едно още един общин-
ски бюджет. Важно е да се 
посочи, че Община Кула 
няма задължения, нито 
пък е взимала заеми, което 
също е сериозно постиже-
ние. 

Тези 14 милиона лева 
основно са отишли за ин-

фраструктура и социал-
ни дейности. Например, 
ремонтирахме сградата, 
където са разположени со-
циалната служба, бюрото 
по труда, общинска служба 
„Земеделие и гори“, служ-
бата по пробация. Проблем 
беше, че социалната служ-
ба е на петия етаж и за въз-
растните хора изкачването 
до там беше много трудно. 
С този ремонт направихме 
приемна, където има дежу-
рен и не се налага хората 
да се качват по стълбите. 

Общинската пътна мре-
жа е в добро състояние, 
има добра връзка с всички 
населени места. Миналата 
година бяха основно реха-
билитирани два общински 
пътя – за Старопатица и 
за Цар Петрово, за около 
7 милиона лева, но и към 
другите села също има 
добра пътна комуникация. 
Важно е да се каже, че 
проектите се изпълняват 
изключително качествено. 
По проекта за рехабили-
тация на двата общински 
пътя при финансиране над 
7 милиона лева наложена-
та финансова корекция е 
само 18 лева. Липсата на 
корекции по европейски 
проекти при нас се приема 
за нещо едва ли не нор-
мално, макар че виждаме 
каква е ситуацията в дру-
ги общини, където нещата 
съвсем не стоят така. Но 
това е следствие от рабо-
тата, усилията, а и натру-
пания опит от страна на 
общинската администра-
ция при разработването и 
управлението на проекти. 

Пътищата се поддър-
жат и през зимата. Сега 
ще отделим средства за 
оборудване на общинското 
предприятие – за БКС-то, 
като планираме да бъдат 

закупени багер и още един 
камион за снегопочистване 
и опесъчаване. Така вече 
няма да се налага да пла-
щаме на външни изпълни-
тели да почистват снега 
– занапред Община Кула 
ще може да осъществява 
със собствени сили зимна-
та поддръжка на пътища 
и улици. Полагат се мак-
симални усилия и за под-
държане на вътрешната 
улична мрежа, като според 
възможностите се ремон-
тират улици в града и в се-
лата. Поетапно подменяме 
осветлението в град Кула с 
енергоспестяващи лампи. 

Внимание се обръща и 
на социалните дейности, 
като Общината кандидат-
ства по всички национал-
ни програми. През този 
мандат имаме намерение 
да бъдат направени два 
центъра за настаняване от 
семеен тип за възрастни 
хора с психични проблеми. 
Идеята е те да бъдат на-
правени в сградата, където 
преди беше затвореният 
вече голям дом за деца, 
лишени от родителски гри-
жи – тези социални услуги 
са включени в областната 
стратегия, но е необходи-
мо да осигурим финанси-
ране. 

Приоритет е и обра-
зованието. Това лято със 
средства от капиталовите 
разходи беше направен 
ремонт на покрива на учи-
лището. Детската градина 
е с нов директор – млада 
жена, която работи много 
добре, дори децата там се 
увеличават, тази година ще 
бъдат общо около 90. На-
правили сме подобрения в 
детската градина, но като 
цяло един от приоритети 
ни през този мандат е оси-
гуряване на още по-добри 

условия в детската гради-
на и в училището. 

Възстановихме фут-
болния отбор на Кула 
през тази година – аз им 
дарих спортни екипи, две 
предприятия спонсорират 
клуба, Община Кула също 
отпуска субсидия. Стади-
онът се поддържа в много 
добро състояние. За раз-
витието на масовия спорт 
в Кула ще допринесе много 
новата спортна зала, която 
ще бъде изградена – през 
миналата година с Поста-
новление на Министерски 
съвет Общината получи 1 
милион лв. за построява-
не на спортната зала, вече 
имаме готов технически 
проект и следва избор на 
изпълнител. 

Сериозно внимание се 
обръща и на културата. 
Отделяме много средства 
за читалищата. За всички 
празници се отпускат от-
делно средства. Отпускат 
се средства и на трите уч-
редени пенсионерски клу-
ба. Допълнително пари се 
дават за всеки събор, за 
осигуряване на музика. 

Културният календар на 
община Кула е изключител-
но богат и включва много 
повече събития от култур-
ните календари на други 
общини от същия ранг. 
Подкрепяме читалищата, 
когато е нужно. Читали-
щето в Кула наскоро беше 
ремонтирано – сменени са 
всички седалки в салона, 
има ново осветление и оз-
вучаване. Това се направи 
по проект, но Общината, 
с решение на Общинския 
съвет, трябваше да даде 
гаранция и да отпусне вре-
менен заем, с който да се 
разплаща на изпълнителя 
за извършената работа, 
докато разходите бъдат ве-
рефицирани от Управлява-
щия орган и възстановени 
на бенефициента, а оттам 
– на общинския бюджет. В 
проекта не бяха предви-
дени средства за махане 
на стария балатум, което 
се оказа много трудоемко, 
така че Общинският съвет 
гласува да бъдат отпусна-
ти средства от капитало-
вите разходи, за да може 
да се подмени подовата 
настилка.

Имахме намерение да 
бъдат направени кинопро-
жекции в Кула, които пър-
воначално да са безплат-
ни, но заради кризата във 
връзка с коронавируса не 
можахме да осъществим 
тази идея. Имахме и сери-
озни намерения в туризма. 
Канихме туроператури, бя-
хме направили специална 
програма – представяне 
на ритуала „Къпачи“, което 
да е една минипрограма, 
която да бъде изнасяна 
пред туристите, но и това 
се отложи. Сега с помощта 
на дарител в близост до 

крепостта „Кастра Мартис“ 
ще бъде поставен надпис 
„КУЛА“, като буквите ще 
бъдат в бяло, зелено, чер-
вено – цветовете на нацио-
налния ни флаг. 

Голям проблем е ло-
шото състояние на пътя 
Видин – Кула, който обаче 
е републикански и тряб-
ва да бъде ремонтиран от 
АПИ. Има готов проект, на 
стойност около 14 милиона 
лева. Постоянно поставя-
ме въпроса за нуждата от 
ремонт на този път и ще 
продължим да настояваме, 
докато се осигурят необхо-
димите за това средства.

„НИЕ“: Вие сте вто-
ри мандат председател 
на Общинския съвет в 
Кула. Как работи този 
важен орган на местно-
то самоуправление?

димитър Георгиев: 
Показателно за това как 
се работи в Общинския 
съвет е, че за миналия 
мандат от над 360 взети 
решения, шест или седем 
не са с пълно мнозинство. 
За мен това е доказател-
ство, че направените от 
общинската администра-
ция предложения са били 
целесъобразни и затова са 
гласувани с пълно мнозин-
ство. За тези четири годи-
ни имаме само две върна-
ти решения от областния 
управител, което показва, 
че се работи и законосъо-
бразно. 

През новия мандат, 
през който ГЕРБ има пети-
ма съветници в Общинския 
съвет, част от представите-
лите от другите листи вля-
зоха с нагласата, че ще бъ-
дат силна опозиция. Това 
обаче не им се получи. 
Отначало тръгнаха много 
войнствено настроени, но 
сега постепенно нещата 
се нормализираха. Иначе, 
работим много добре с 
общинските съветници от 
ВМРО. 

„НИЕ“: Макар този 
мандат да е още в на-
чалото си, свършеното 
до момента дава ли Ви 
основание да сте опти-
мист, че предизборна-
та програма, с която 
ГЕРБ спечели местните 
избори в община Кула, 
ще бъде изпълнена на 
100%?

димитър Георгиев: 
Всичко, което сме обеща-
ли, ще го изпълним. Ние по 
принцип често сме крити-
кувани от нашите членове 
и привърженици, че обе-
щаваме сравнително мал-
ко. Но понеже очакваме да 
получим доверието на из-
бирателите, не можем да 
си позволяваме да даваме 
празни обещания, а обе-
щаваме само неща, които 
са изпълними. 

Разговора води 
ТеодоРА Макавеева
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С водосвет видинският театър откри новия сезон
Бъдещите творческите планове представи директорът Дейвид Славчев

Симфониета Видин с интересни музикални проекти 

дарителска кампания набира средства 
за надпис върху сградата на театъра

Едва ли има видинлия, който да не разпозна-
ва Драматичния театър – една от емблематичните 
сгради на Видин. Но не така стоят нещата за тури-
стите и гостите, идващи за пръв път в нашия град. 
Те на практика виждат едно красиво, и вече ремон-
тирано, здание, възхищават се на архитектурата му, 
но няма как да разберат, че това е театър, а камо 
ли, че това е първата сграда, построена в Бълга-
рия специално за театрални цели. Причината е, че 
липсва надпис. Затова от ръководството на Драма-
тичния театър се обръщат с призив към гражданите 
да дарят средства за изработването и поставянето 
на надпис. 

„Това е единственият театър в България, който 
няма надпис. Редно е да има. Искаме да го напра-
вим хубав. Аз лично съм виждал как слизат хора 
от корабите – чужденци, които гледат сградата, 
виждат, че е интересна, но нямат представа каква 
е тя. Така че обръщам се към цялата видинска об-
щественост с призива който желае да помогне. Ако 
нашите предци са построили цялото здание, нека 
ние поне да го надпишем“, апелира директорът на 
видинския театър Дейвид Славчев. 

дарителска сметка:
получател: община Видин
Банка дСк – Видин  BIC: STSABFSF
IBAN: BG03STSA93008400046000
код за пращане: 445100 – за страната
                             445200 – за чужбина
основание: дарение за общински драмати-

чен театър

Видинският театър сим-
волично откри новия теа-
трален сезон. По този повод 
пред реновираната сграда 
на Драматичния театър 
водосвет отслужи Негово 
Високопреосвещенство Ви-
динският митрополит Дани-
ил. Гости на събитието бяха 
кметът на община Видин д-р 
Цветан Ценков и заместник-
кметовете Борислава Бори-
сова и Светослав Скорчев. 
Присъстваха и директорите 
на Държавен куклен театър 
– Видин и на Симфониета 
Видин – Павлинка Трифо-
нова и Мирослав Кръстев. 

„С всеки един ремонт 
на сградите в град Видин 
се облагородява градът ни 
и малко по малко се въз-
връща и надеждата в граж-
даните, които живеят тук. 
Всички молитстваме щото 
за душевна полза да бъде 
построеното – и за работе-
щите тук, и за зрителите, ко-
ито ще го посещават“, каза 
митрополит Даниил.

След водосвета, кметът 
и директорите на Драматич-
ния театър, Симфониетата 
и Кукления театър дадоха 

съвместна пресконферен-
ция – знак, че Общината 
гледа на културата като при-
оритет и че трите културни 
института са обединени и 
готови заедно да създават 
култура. 

В качеството си на до-
макин, пресконференцията 
откри директорът на Дра-
матичен театър – Видин 
Дейвид Славчев, който за-
яви: „Седейки тук пред вас, 
всички заедно, това е знак, 
че ние сме обединени и че 
искаме заедно да правим 

култура в този град“.
Славчев представи на-

кратко и творческите наме-
рения за предстоящия теа-
трален сезон. „Това, което ни 
предстои, е да възстановим 
пиесата, която миналата го-
дина направихме – казва се 
„Само за мъже“, по Дарио 
Фо. Ноември месец ще дой-
де Надя Асенова – прекрас-
на млада режисьорка, която 
ще постави една комедия, 
двоумим се между пет за-
главия“, съобщи директорът 
на видинския театър. 

Дейвид Славчев обяви 
и плановете за реализира-
не на съвместни проекти на 
Драматичния театър и Сим-
фониета Видин. „С дирек-
тора на Симфониетата г-н 
Мирослав Кръстев имаме 
желание да работим заедно 
и да направим актьорско-
музикални проекти и мисля, 
че още до Нова година ще 
излезем с първото такова 
театрално-музикално съби-
тие“, посочи Славчев.

Той допълни, че през 
януари догодина във Ви-

дин ще дойде българският 
режисьор Александър Ра-
ковски, който от години жи-
вее във Франция. „Той ще 
постави една много хубава 
пиеса, може би ще има и из-
вестни актьори в нея, освен 
нашата трупа, разбира се“, 
съобщи директорът на ви-
динския театър. „Имаме уго-
ворка също с Владо Джири-
чич – директора на театъра 
в Зайчар, да работим заед-
но. Още от миналата година 
имаме уговорка да напра-
вим общ спектакъл, в кой-
то да играят и български, и 
сръбски артисти“, каза още 
Дейвид Славчев.

Симфониета Видин 
работи по няколко инте-
ресни проекта, които ви-
динската публика ще има 
възможност да види до 
края на годината. Това 
съобщи директорът на 
културния институт Миро-
слав Кръстев. 

„На 22 октомври сме 
поканили известния наш 

тенор Калуди Калудов 
за една оперна гала. Но-
ември месец ще реали-
зираме един съвместен 
проект с Американската 
асоциация за развитие 
на младите таланти в об-
ластта на класическата 
музика, който проект ще 
бъде изцяло финанси-
ран от тях. Става дума 

за „Любовен еликсир“ 
– операта на Гаетано 
Доницети, която преди 
няколко години предста-
вихме както тук, така и 
на турнето в Германия 
и имаше огромен успех. 
Имаме два съвместни 
проекта с Плевенската 
филхармония, на единия 
от които ще представим 
евъргрийни и филмова 
музика, там ще участва и 
Камен Воденичаров, като 
водещ. И преди Коле-
да „Да послушаме кино“ 
– това е един проект с 
участието на Хилда Ка-
засян, Теодосий Спасов 
и Васил Петров“, разказа 
Мирослав Кръстев. 

„Искам да благодаря 
на кмета на община Ви-
дин за доброто отноше-
ние и за искреното му 
намерение Общината да 
направи нещо заедно с 
нашия културен инсти-
тут. Става въпрос за един 
проект с проф. Иванка 
Нинова и Националния 
музикален театър, със 

заглавие „Царицата на 
чардаша“, който проект 
беше доста напреднал, 
но, за съжаление, пора-
ди пандемията, го отло-
жихме. Но все пак пър-

вата стъпка направихме 
заедно с Община Видин 
– говоря за безплатното 
представление за деца, 
което изнесохме при ли-
сичките в Крайдунавския 

парк – то даде на всич-
ки нас възможност да 
видим перспективата в 
едни подобни проекти“, 
отбеляза директорът на 
Симфониета Видин. 
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Видинският куклен театър с номинация за ИКАР

Кметът на Видин: Развитието на културата е сред 
приоритетите на ръководството на Общината 

Почетен плакет за народния 
певец Любен Захариев

Лайънс клуб  - Видин 
зарадва първокласниците

За поредна година 
Лайънс клуб - Видин на-
прави дарение на пър-
вокласниците от Видин.
По повод първия учебен 
ден, “лъвовете” дариха 
първия химикал на всич-
ки деца в първи клас. В 
подаръчните комплекти, 
подготвени с помощта 
на Алфа Лео клуб – Ви-
дин, за всяко едно дете 

от училищата в община 
Видин, децата намериха 
първата си линийка, пър-
вата си учебна програма, 
както и специална книж-
ка за четене.

“Инвестицията в об-
разованието на децата е 
възможно най-смислена-
та инвестиция на всяко 
едно общество”, казаха 
от клуба.

Развитието на култура-
та е сред приоритетите на 
ръководството на Община 
Видин и изминалата почти 
една година от настоящ-
ия мандат ясно го показ-
ва. Това заяви кметът на 
община Видин, който взе 
участие в съвместна прес-
конференция с директори-
те на Драматичния театър, 
Симфониетата и Държав-
ния куклен театър.

Градоначалникът спо-
дели, че една от причини-
те да се кандидатира за 
кмет била голямата тъга 
и болка, която изпитвал, 
виждайки състоянието на 
видинската култура и ис-
торически паметници. „Ус-
пяхме да направим отлич-
ни неща с Министерство 
на културата – и аз винаги 
съм казвал, пак ще го пов-
торя, че Министерство на 
културата е приоритетно 
за община Видин“, отбеля-
за кметът на Видин, като 
допълни, че за щастие 
среща подкрепа в лицето 
на министъра на култура-
та Боил Банов и на него-
вите заместници. „Всички 
те виждат във Видин един 
огромен потенциал – само 

ние, видинчани, не го виж-
даме“, със съжаление от-
беляза д-р Ценков.

Той припомни, че Дра-
матичният театър вече е 
със самостоятелен юри-
дически статут. „Моят екип 
успя да даде толкова очак-
ваното и от Министерство-
то на културата, и на об-
ществото самостоятелно 
ръководене на общинския 
драматичен театър, а Дей-
вид Славчев събра много 
млади хора в него“, посочи 
видинският кмет.

Д-р Ценков съобщи, 
че следващата стъпка, 
която Община Видин ще 
предприеме е да създаде 
Общински културен инсти-
тут, който да обедини уси-
лията на всички културни 
институции. А целта е да 
се докаже значимостта на 
Видин като важен култу-
рен и духовен център на 
България.

Кметът припомни, че 
въпреки наложените във 
връзка с епидемичната 
ситуация ограничения, 
Община Видин успя да ор-
ганизира няколко успешни 
фестивала, включително 
първото издание на Меж-

дународния фолклорен 
фестивал „Синия Дунав“.

„Надявам се следва-
щата година да е още по-
добра. Надявам се със 
създаването на общински 
културен институт Видин 
да стане наистина един 

от значимите фестивални 
центрове на Балканите. 
Можем да го постигнем, 
ако се обединим и ако кул-
турните институти работят 
заедно“, категоричен беше 
кметът д-р Ценков.

Кметът на Видин д-р 
Цветан Ценков връчи 
почетен плакет на дъл-
гогодишния солист на 
Ансамбъла за народни 
песни и танци „Дунав“ и 
носител на званието „По-
четен гражданин на град 
Видин и общината“ Лю-
бен Захариев по повод 
излизането му в пенсия 
и големите му заслуги за 
съхранението и популя-
ризирането на песенния 
фолклор на Североза-
падния регион. На сре-
щата с Любен Захариев 
в Общината присъства 
и заместник-кметът по 
хуманитарни дейности и 
социална политика Бо-
рислава Борисова. 

Народният певец 
благодари за призна-
нието и вниманието от 
страна на общинското 
ръководство и сподели 
моменти от най-големи-
те успехи в своята кари-
ера, както и намерения, 
които смята да осъщест-
ви в близко бъдеще. 

Любен Захариев има 
множество записи в 
Българското национал-

но радио и Българската 
национална телевизия, 
концерти в страната и 
чужбина, участва в съв-
местен концерт с хор 
„Мистериите на българ-
ските гласове“, носител е 
на редица национални и 
международни награди, 
сред които златен медал 
от фолклорния фести-
вал „В планината на Ор-
фей“ през 2015 г., плакет 
„Лауреат на вокалното 
изкуство“, връчен по 
време на Национална 
среща на най-добрите 
гласове в българската 
народна музика в гр. 
Калофер, 2017 г.; бил е 
ръководител на вокални 
фолклорни групи. Името 
на Любен Захариев е за-
писано в почетната кни-
га на Николай Чапански 
„Най-известните изпъл-
нители на народни пес-
ни и инструменталисти 
при БНР и БНТ“. Негови-
ят глас е разпознаваем 
и уникален, а приносът 
му като пазител на на-
родното творчество на 
нашия Видински край – 
неоценим.

И тази година ще има 
церемония за раздаване 
на театралните награди 
ИКАР, като те ще бъдат 
раздадени на галакон-
церт на 31 октомври. „Ви-
динският куклен театър 
е номиниран – в лицето 
на актрисата Маргарита 
Костова в категория „Ин-
дивидуални постижения 
в кукленото изкуство“, съ-

общи директорката 
на Държавния кук-
лен театър Павлин-
ка Трифонова. Тя 
допълни, че преди 
самото награжда-
ване се организира 
театрален салон и 
всички номинирани 
спектакли се показ-
ват в София. „Ние 
ще покажем нашия 
спектакъл „Дядо-
вата ръкавичка“ 
на 25 октомври, от 
17:00 часа, в Столи-
чен куклен театър 
– зала „Заимов“, 
обясни директорка-

та на културния институт.
Кукленият театър тази 

година не излезе в лятна 
ваканция и така много 
малчугани имаха въз-
можност да се насладят 
на вълшебните приказки, 
разказвани от актьорите. 
„COVID-19 ни навлече 
много беди – нашите деца 
цяла зима, цяла пролет 

и половин лято бяха за-
творени вкъщи и ние ре-

шихме, че цяло лято ще 
правим спектакли за тях“, 

обясни директорка-
та на Държавен кук-
лен театър – Видин. 
„Направо се вляхме 
в следващия сезон. 
Всяка събота от 
11:00 часа нашият 
театър предлага 
представление за 
видинската публи-
ка и, слава богу, 
че идват родители, 
баби и водят свои-
те деца“, допълни 
Трифонова. 

Тя съобщи, че скоро 
театърът започва репе-
тиции на нов спектакъл, 
който е част от дейности-
те по международен про-
ект по Трансграничната 
програма Румъния – Бъл-
гария. „Сега, в началото 
на новата учебна година, 
обикаляме всички общи-
ни на Видинска област и 
аз благодаря на кмето-
вете не само на Видин, 
а на всички общински 
центрове, които пожела-
ха да подарят на децата 
си представление и отку-
пиха нашите спектакли“, 

сподели директорката на 
Държавен куклен театър 
– Видин. 

Тя пожела на работе-
щите във всички култур-
ни институти във Видин 
да бъдат здрави и да са 
отговорни към публиката 
си, спазвайки всички пра-
вила. 

„Защото от нас, въз-
растните, зависи и как ще 
се държат нашите деца, 
които тръгнаха на учили-
ще и всички се притесня-
ваме за тяхното здраве и 
благополучие“, подчерта 
Павлинка Трифонова. 

Спектакълът „Вълкът и седемте козлета“ на 
Държавен куклен театър бе подарък от Община Ви-
дин за началото на новата учебна година. 

Това е второто представление след „Дядовата 
ръкавичка”, което се организира във връзка с обе-
щаните от кмета д-р Цветан Ценков безплатни кул-
турни ваучери. 
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голяма.
Кметът на град Дунав-

ци Димчо Скорчев при-
ветства гостите с „добре 
дошли“. Той отбеляза, че 
Дунавци е едно от двете 
населени места на тери-
торията на община Ви-
дин с одобрени проекти 
за изграждане на детски 
площадки след спечелен 
проект от „Предприятието 
за управление на дейност-
ите по опазване на окол-
ната среда“ (ПУДООС). 
Полученото финансиране 
е в размер на 5000 лв., 
допълни кметът на Дунав-

ци. „Доказваме, че когато 
работим заедно, в екип с 
държавно-общинския апа-
рат, нещата се получават“, 
сподели Димчо Скорчев. 
„Не е малка заслугата на 
народния представител 
г-н Тошев, не е малка и 
заслугата на кмета на об-
щината д-р Ценков, също 
и на председателя на Об-
щинския съвет г-н Велков 
– благодарение на тях, на 
тяхната усилена работа 

и помощта, която оказват 
на Кметство Дунавци, ус-
пяхме да спечелим този 
проект“, подчерта кметът 
Скорчев. 

Народният предста-
вител Владимир Тошев 

сподели, че се радва, че 
е част от този празник и 
изрази увереност, че зана-
пред още много подобни 
хубави поводи ще го во-
дят в Дунавци. Народният 
представител със съжале-
ние отбеляза, че и държа-
вата, а и Община Видин 
са длъжници на град Ду-
навци, като допълни, че 
причините за това не са 
обективни, а са субектив-
ни. „Смятам, че за повече 
от половин година откакто 

Общината има ново ръко-
водство, нещата се проме-
нят към много по-добро. Аз 
винаги съм бил на страна-
та на Димо Скорчев, като 
дългогодишен кмет, вина-
ги съм бил на страната на 
жителите на Дунавци, но 
трябва да има съгласува-
ност между институциите, 
за да се случват нещата. 
Тази детска площадка, ко-
ято сме дошли да открием 
с огромна радост, считам, 
че е едно малко начало 
и се надявам, че ще се 
виждаме често за хубави 
неща“, сподели Владимир 

Тошев. 
„Едно от основните уси-

лия на местната власт е да 
продължим да подобрява-
ме условията за живот в 
населените места“, заяви 
кметът на община Видин 
д-р Цветан Ценков. Той из-
рази надежда, че в резул-
тат на тези усилия, както и 
в следствие на изгражда-
нето на магистралния път 
не само град Дунавци, а и 
останалите населени мес-

та в община Видин ще ста-
ват все по-хубави места за 
живеене. 

Д-р Ценков подчерта, 
че ръководството на Об-
щина Видин се опитва да 
въведе нов принцип на ра-
бота и на отношение към 
населените места. „Аз още 
три години ще бъда кмет на 
всички жители на община 
Видин. Затова мен не ме 
интересува дали г-н Скор-
чев е избран от листата на 
една или друга партия… 
Аз ще работя с абсолютно 
всички кметове“, категори-

чен бе видинският кмет. 
Председателят на Об-

щински съвет – Видин Ге-

нади Велков също поздра-
ви жителите на Дунавци по 
случай новата придобив-
ка. Велков обясни, че през 
миналата година заедно с 

кмета Димчо Скорчев са 
провели среща в София 
във връзка с проекта за из-
граждане на спортна зала 
в Дунавци, като изрази на-
дежда, че до края на ман-
дата и това ще стане факт. 

Директорката на Основ-
но училище „Христо Ботев“ 
– град Дунавци Елка Кач-
кова връчи благодарстве-
ни писма на гостите в знак 
на признателност за актив-
ната им помощ и подкрепа 
в усилията за развитие на 
региона, както и за внима-
нието и за грижата им към 
най-ценното за бъдещето 
– за децата на България.

След официалната 
част площадката остана 
на разположение на деца-
та, които веднага се впус-
наха във весели игри. 

Община Видин работи по проект за „воден цикъл“ на град Дунавци

Работи се по проект за 
изграждане на „воден ци-
къл“ на град Дунавци. Това 

съобщи кметът на община 
Видин д-р Цветан Ценков. 
Той отбеляза, че заедно с 

кмета на Дунавци Димчо 
Скорчев, с народния пред-
ставител Владимир Тошев 
и с екипа на Министерство 
на околната среда и води-
те търсят варианти за оси-
гуряване на необходимото 
финансиране. Кметът на 
община Видин посочи, че 
е съвсем реално този про-
ект да се случи. 

Д-р Цветан Ценков 
допълни, че усилията на 
общинското ръководство 
са насочени и към това 
децата да имат все по-до-
бри условия, за да остават 
да се учат в училището в 

Дунавци. „Надявам се с 
промяната на инфраструк-
турата част от децата на 
Дунавци да започнат да се 
учат тук, защото тази го-
дина беше на ръба учили-
щето да бъде затворено“, 
заяви кметът на община 
Видин. 

Д-р Ценков представи 
пред жителите на град Ду-
навци и започната инициа-
тива за срещи в населени-
те места на общината, така 
че хората да могат лично 
да споделят с общинското 
ръководство своите про-
блеми и какво смятат, че е 

нужно да се направи в съ-
ответното населено място. 
„Оттук натам нашите кон-

такти ще бъдат по-чести“, 
увери кметът на община 
Видин.

Нова детска площадка радва децата на Дунавци
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Отлично представяне на СК „Борба, самбо, джудо“ на турнир в Перник
Видинският отбор е на първо място в комплексното класиране при момичетата

16 медала по джудо за състезателите на СК „Бъдин“ – самбо и джудо

Един златен и три бронзови 
медала за СК „Бъдин - ММА“ - Видин

От Държавното пър-
венство по ММА, про-
ведено на 11 и 12 сеп-
тември в град Ямбол, 
състезателите от видин-
ския Спортен клуб „Бъ-
дин - ММА“ се завърнаха 
с четири медала. Въз-
питаниците на Любомир 
Гешев извоюваха един 
златен и три бронзови 

медала. 
Шампион при мъже в 

тежка категория до 120 
кг стана Момчил Янчев. 
Бронзовите медали спе-
челиха Патрик Дафинов 
при мъже до 77 кг и при 
кадетите Иван Първанов 
в категория 67 кг и До-
брин Александров, кате-
гория 57 кг.

За пореден път ви-
дински деца доказаха, 
че спортът в нашия град 
е на почит. Въпреки че 
доста време не беше 
разрешено да се тре-
нира, след като залите 
отвориха врати, децата 
се втурнаха да навак-
сат пропуснатото. Цяло 
лято състезателите на 
видинския Спортен клуб 
,,Бъдин“ – самбо и джудо 
тренираха, за да възвър-
нат формата си. И уси-
лията им бяха възнагра-
дени. Възпитаниците на 
треньорите Габриела Ки-
рилова и Красимир Нин-
ков завоюваха общо 16 
медала от първото, след 
пандемията, състезание 
по джудо за деца.

На 13 септември в 
град Перник мериха сили 
над 300 състезатели от 
22 клуба по джудо в Бъл-
гария. Възпитаниците на 
видинския Спортен клуб 
,,Бъдин“ - самбо и джудо 
се завърнаха с 3 златни, 

4 сребърни и 9 бронзови 
медала.

За златото се пребо-
риха Полина Добрилова, 
Рая Петрова и Илия Рад-
ков. Сребро взеха Томас 
Александров, Кристиян 
Георгиев, Ивайло Най-
денов и Андрей Цанов. 
С бронз се окичиха Крис-
тиан Ангелов, Дари Ти-

хомиров, Валентин До-
брилов, Виктор Василев, 
Константин Ганчев, Ми-
лен Методиев, Мартин 
Ангелов, Мария-Антония 
Стоянова и Петър Най-
денов.

„В спорта най-силни-
те винаги печелят. Само 
благодарение на своето 
постоянство, старание 

и желание да постигнат 
желаната цел, спорти-
стите печелят. Понякога 
пътеката до този пиедес-
тал продължава много 
дълго...

Честито на всички по-
бедители! Успех на це-
лия отбор в предстоящи-
те състезания“, заявиха 
от клуба.

На първия организиран 
турнир по джудо след пан-
демията състезателите на 
Спортен клуб „Борба, самбо, 
джудо“ – Видин се предста-
виха достойно и грабнаха 
общо 16 медала и първо 
място в комплексното кла-
сиране при момичетата. На 
13 септември Спортен клуб 
„Кракра“ - Перник организи-
ра турнир по джудо за деца, 
който се проведе в спортна 
зала „Борис Гюдеров“. В 

него участваха 20 възпита-
ници на треньора Пламен 
Петров, разпределени в пет 
възрасти, които грабнаха 
общо 16 медала, от които 7 
златни. 

„Първо състезание на 
Федерацията по джудо след 
пандемията. Опитваха се да 
разделят родители и състе-
затели. Родителите бяха от 
едната страна на седящи 
места, треньори и състеза-
тели – от другата страна. 

Всички бяхме с маски. Само 
тези, които се борят и съди-
ята, бяха без маски. Не се 
получиха точно така неща-
та. Децата бяха на куп, но 
всичко мина“, сподели за в. 
„НИЕ“ Пламен Петров. 

Треньорът разказа, че 
масовост много нямало. 
Някои от треньорите се оп-
лаквали, че родителите не 
си пускат децата от страх 
заради пандемията, но пък 
силните състезатели били 
там. „Малко на брой учас-
тници, но доста качествени. 
Почти всички софийски от-
бори участваха, плюс Пер-
ник. На софийските отбори 
състезателите им са силни. 
Така че класирането ни на 
първо място при момичета-
та, комплексно във всичките 
възрастови групи, е доста 
приятно“, заяви Пламен 
Петров.

Той разказа, че изключи-
телно силно било участието 
на Симона Мирославова. 
„Досега тя се бореше доста 
плахо, сега изведнъж просто 
„прегази“ конкуренцията 
си, което означава, че не-
вероятно много е израс-
нала. Емел Бирхан игра 
финал с едно момиче, 
от което имаме 5 загуби. 
Този път обаче победих-
ме с ипон“, каза гордо 
видинският треньор. От-
носно представянето на 
състезателите като цяло 
Пламен Петров заяви, че 
било много добро, доня-
къде очаквано, защото 
състезателите му трени-
рали цяло лято. 

„Настроението на от-

бора е много добро. Видяха, 
че могат. Вдигна ни се малко 
самочувствието. Струваше 
си да тренираме цяло лято“, 
посочи треньорът. 

Състезателите на СК 
„Борба, самбо, джудо“ се 
подготвят за следващия 
шампионат. В най-масовата 

група, деца родени 2008-
2010 година, им предстои на 
10 октомври състезание в 
Пазарджик. „Ще имаме дос-
та участници. Планирам с 

12-13 състезатели да участ-
ваме. Надявам се на добро 
класиране“, каза в заключе-
ние Пламен Петров.

МАРиЯнА Герасимова
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Съобщение
Съобщаваме на всички заинтересовани лица и 

институции за изготвяне на  Инвестиционни пред-
ложения за реализация на комплексна програма за 
повишаване на ефективността, затваряне на произ-
водствения цикъл за получаване на високо качест-
вен продукт в технологичен процес, отговарящ на 
европейските изисквания за безопасност и качест-
во на работна среда на обект Свинеферма „Дунав-
ци“ в поземлен имот с идентификатор 24061.75.407 
по кадастралната карта (КК) и кадастралните регис-
три (КР)  на гр. Дунавци, Община Видин, местност 
“Керемиджийницата” и Проект за промяна на ПУП-
ПЗ за УПИ I-407 „За свинекомплекс и зърнобаза“, 
кв.118 на ПРЗ на гр. Дунавци.

Областният управител на Видин: 

Като участници в движението по пътищата 
мислете на първо място за безопасността

Повече загинали и ранени при пътни инциденти във Видинско

В периода  17-ти и 18-ти септември 2020 г. се проведе 
трансграничен панаир на виното в алеята до хотел – рес-
торант „Бонония“. В панаира взеха участие 20 винарни от 
област Видин и Тимочка крайна.

Панаирът бе открит в 17.00 часа в. В 18.00 часа бяха 
наградени победителите в проведения по проекта на 4-ти 
и 5-ти юли 2020 г. в град Княжевац конкурс за оценка на 
вино. В конкурса взеха учас-
тие 12 изби от трансгранич-
ния регион (4 от България и 
8 от Сърбия) с 43 различни 
вина. Вината бяха оценени 
от експертно жури. Въз ос-
нова на оценките на журито 
бяха присъдени 10 награди, 
3 за бяло вино, 3 за червено 
вино, 3 за розе и 1 за цялос-
тен победител в конкурса. По 
време на панаира наградите 
бяха раздадени от екипа по 
проекта и заместник-кмета 
на община Видин, госпожа 
Борислава Борисова.

Посетителите на тран-
сграничния панаир имаха възможност да дегустират вина от 
област Видин и от Тимочка крайна, както и вината, получили 
награди в конкурса.

Трансграничният панаир на виното бе организиран 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, финансиран 
по Програма Интеррег ИПП България-Сърбия 2014 — 2020г. 
От българска страна, проектът се изпълнява Сдружение 
„Видинска търговско – промишлена палата“ в партньорство 
с Асоциация "Душата на Балканите", гр. Княжевац, Сърбия. 
Основната цел на проекта е повишаване капацитета на чле-
новете на трансграничната асоциация "Душата на Балкани-
те" и организиране на съвместни мероприятия за по-добро 

промотиране и привличане на нови туристи.
По време на изпълнението на проекта беше проведено 

анкетиране за нуждите и очакванията на винените туристи 
в област Видин и в Тимочка Крайна. На база на резулта-
тите от анкетирането беше подготвено Проучване на нуж-
дите и очакванията на винените туристи в трансграничния 
регион на Видин и Тимочка крайна, което бе представено 

пред заинтересовани стани. За 
укрепване на капацитета на дос-
тавчиците на туристически услу-
ги и винопроизводителите, за да 
могат те да отговорят по-добре 
на пазарните изисквания бяха 
проведени две обучения, пър-
вото в Княжевац, а второто във 
Фалковец. Дейностите по проекта 
продължиха с уъркшоп във Фал-
ковец, по време, на който дос-
тавчици на туристически услуги и 
винопроизводители от България 
и Сърбия обсъдиха предложения 
за три винени маршрути. Оконча-
телният вид на маршрутите ще се 
определи по време на  предстоящ 

уъркшоп  в Сърбия. 
За да сме максимално полезни на доставчиците на ту-

ристически услуги и винопроизводителите и да спомогнем за 
по-голямата промоция на региона като регион с потенциал 
за развитие на винен туризъм, по проекта разработихме На-
ръчник за въвеждане на интернет маркетинга във винения 
туризъм, който беше разпространен сред целевите групи. 

По проекта предстои да се проведат обменни визити на 
винопроизводители от двата региона с цел обмяна на опит 
на добри практики за дегустация на вино, както и обучения 
за промоциране на винения туризъм с помощта на социал-
ните медии.

Повече информация можете да намерите на интернет 
страницата на проекта: www.wineroutesob.com

Увеличаване на броя 
на хората, загинали и по-
страдали при пътни ин-
циденти в област Видин 
– това показват данните 
на видинската полиция 
както за периода на лят-
ната ваканция, така и от 
началото на годината 
като цяло. Статистиката 
представи пред журнали-
сти началникът на Отдел 
„Охранителна полиция“ 
при ОДМВР – Видин ко-
мисар Петър Петров. 

„За периода от 1 юни 
до 31 август при настъ-

пили пътно-транспортни 
произшествия на терито-
рията на област Видин 
са пострадали 19 деца. 
Разпределени по възраст 
– осем от тях са до 10 го-
дини, пет са на възраст 
от 11 до 14 години и шест 
– на възраст от 15 до 17 
години“, съобщи комисар 
Петров. Той допълни, 
че 15 от пострадалите 
деца са били пътници в 
превозни средства, едно 
дете е пострадало като 
пешеходец, а три деца 
са пострадали като вода-

чи на моторни превозни 
средства. 

От 1 януари до края 
на август 2020 година в 
областта са възникнали 
208 пътно-транспортни 
произшествия – за същия 
период на 2019 година са 
станали 287 пътни инци-
дента. Въпреки по-малкия 

брой произшествия, през 
тази година има повече 
смъртни случаи и ранени. 
„Тази година имаме десет 
жертви – миналата годи-
на са били четири. Тази 
година имаме 87 ранени 
лица – миналата година 
са били 64“, съобщи ко-
мисар Петров. 

„Това налага да отпра-
вя за пореден път апел 
в навечерието на новата 
учебна година. Призова-
вам всички участници в 
движението за пореден 
път да бъдат дисцип-
линирани, да спазват 
правилата на пътя. Без-
опасността зависи от по-

ведението на всеки един 
участник в движението. 
Нека ние, възрастните, 
спазвайки правилата, да 
бъдем пример за всички 
деца“, апелира начални-
кът на Отдел „Охранител-
на полиция“ при ОДМВР 
– Видин. 

Тази година 16 септем-
ври бе обявен за Ден без 
загинали на пътя. Той е 
част от Дните на безопас-
ността на пътя на Европей-
ската мрежа на службите на 
пътна полиция (ROADPOL). 
Инициативата се провежда 
за пета поредна година на 
територията на цяла Европа 
в рамките на Европейската 
седмица на мобилността 
(16 – 22 септември). 

„Остани жив! Пази живо-
та!“ - това е мотото на таз-

годишната кампания. Ор-
ганизаторите от ROADPOL 
застъпват позицията, че за 
жертвите на пътя отговор-
ността е на всички и при-
зовават за внимание при 
участие в движението по 
пътищата, за да защитим 
себе си и другите от пътни 
инциденти и вреди. Главен 
координатор на проекта на 
територията на Република 
България е Главна дирек-
ция „Национална полиция“.

Областна администра-

ция Видин се присъединява 
към апела да бъдем отго-
ворни към себе си и остана-
лите участници в движение-
то по пътищата. Областният 
управител Момчил Станков 
апелира участниците в път-
ното движение да мислят 
на първо място за безопас-
ността, без значение дали 
шофират, вървят пеш или 
карат велосипед. Трябва 
всички да сме наясно с рис-
ковете, на които можем да 
изложим своя живот и този 

на останалите участници в 
движението, и не на послед-
но място - как всеки може 
да допринесе за намалява-
не на рисковите ситуации 
на пътя.

На интернет страницата 
на „Пътна полиция“ на ад-
рес https://www.mvr.bg/opp/, 
може да бъде намерена до-
пълнително информация, 
както за настоящата кампа-
ния, така и за активността 
на българските участници 
през изминалите години.
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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.

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

пРодАВА 
иМоТи

продавам етаж от 
къща 100 кв. м, дворно 
място 160 кв. м със самос-
тоятелен вход в идеален 
център, в близост до Черк-
вата и МОЛ-а, цена 69 000 
лв.; тел.: 0898 633 302

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

продавам първи етаж 
от къща, 78 кв. м, с гараж и 
двор, до Пето основно учи-
лище; тел.: 094/600 399, 
0887 381 855

продавам гарсоние-
ра в ж.к. „Гео Милев“, ет. 
2, в добро състояние (ла-
минат/теракот), необзаве-
дена; цена 25 500 лв. - от 
собственик; тел.: 0879 182 
521

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

продавам двустаен 
тухлен апартамент в ж.к. 
„Г. Бенковски“, ет. 1, до 
крепостта „Баба Вида“, 
обзаведен, ПВЦ дограма, 
ламинат, цена 43 000; тел.: 
0898 633 302

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 тухлена гар-

сониера, ет. 1 (висок), 43 
кв.м, широк център; 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 жилищ-
на 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 ремонтиран 
двустаен панелен апарта-
мент в близост до Пазара, 
ет. 5, не е последен (ПВЦ 
дограма, нова баня, лами-
нат), цена 46 500 лв.; тел.: 
0898 633 302

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

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

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

продавам двустаен 
тухлен апартамент в ж.к. 
„Химик“, 61 кв. м, ет. 2, 
цена 38 000 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 самостоя-
телна къща, сутерен и два 

етажа, с двор 530 кв. м в 
ж.к. „Плиска“; тел.: 094/600 
399, 0887 381 855

продавам гарсониера 
в ж.к. „Бонония“, ет. 3, след 
ремонт, цена 23 000 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 двустаен 
тухлен апартамент, ново 
строителство на ул. „Ши-
рока“, 72 кв. м, ет. 2; 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 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

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

продавам пелетна ка-
мина, 18 kW/70 кв. м, на 
два сезона; тел.: 0889 194 
907

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

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, боядис-
ване, преградни стени от 
гипскартон, окачени тава-

ни, теракот, фаянс, мра-
мор; 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 фуражо-
мелка на трифазен ток, ел. 
Мотор 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 
пълен комплект техника; 
тел.: 0899 594 602

РАЗни

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

подарявам детска ко-
личка, кошче и столче за 
хранене, запазени; тел.: 
0876 553 488

ЖиВоТноВЪдСТВо

продавам кошери с 
пчели, 12-рамкови с ма-
газин, 10 броя, цена 150 
лв. за брой; тел.: 0888 229 
658
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Уважаеми служители и съграждани,
приемете моите специални поздравления по 

повод деня на независимостта – 22 септември.

Това е една от най-светлите дати в нашата история, защото бъл-
гарският народ осъществява един дълго жадуван идеал, връща си от-
ново своето достойнство и чест. 

Нека в този ден отдадем почит към 
всички дейци, които посветиха живо-
та си на това свято дело. Да следва-
ме заветите им и да възпитаваме в 

чувство на национален дълг и обич към 
Отечеството своите наследници.

нека пребъде свободна и 
независима България!

пламен каменов, управител

Уважаеми служители и партньори,
Приемете моите поздравления по случай 112-ата годишнина от обявя-

ването на Независимостта на България. 22 септември 1908 г. остана в ис-
торията ни като най-величавото тържество на свободния дух, зрелостта, 
държавността и единението.

Нека изпълним душите и сърцата си с гордост, защото независимо от труд-
ностите, които срещаме по своя път, блясъкът на събитията отпреди 112 годи-
ни ни води напред и повдига националното 
ни самочувствие.

поздравявам всички свои 
съграждани със заключителните 

думи на Манифеста 
от 22 септември 1908 г.: 

„да живее свободна и независима 
България! да живее българският народ“!

красимир кирилов, директор ВТпп

22 септември – славна 
и паметна дата в 

българската история! 
Ден, в който Независимостта възтържествува! Независимостта – онази ви-

сша ценност, чрез която българинът получава своята идентичност, а България 
постепенно намира своето място и се утвърждава като фактор както на Бал-
каните, така и в Европа.

Уважаеми служители, парт-
ньори, съграждани,

Пожелаваме Ви здраве, свобода на 
духа и самочувствие от делата Ви. Да 
заслужим признанието и обичта на след-
ващите поколения!

Нека бъдем 
достойни българи!

Честит празник!
от ръководството на „дунав мост 

Видин – калафат“ Ад

Скъпи служители, уважаеми съграждани,
приемете моите най-сърдечни поздрави по повод 

празника на независимостта на България!
22 септември е историческа дата за българския народ, 

която показва, че борбата за държавността трябва 
да продължава всеки ден.

Днес отбелязваме 112-ата годишнина от провъзгласяването на Ма-
нифеста на цар Фердинанд I и нека на този ден всеки от нас преосмисли 
своята роля в запазването на Независимостта на България. Защото 
от всеки от нас зависи колко силна ще е България и какъв авторитет 

тя ще има на международна арена. Сигу-
рен съм, че силната държава започва от 
силно и благополучно семейство, успеш-
ни професионалисти и хора, обичащи 
родното! Бъдете здрави и щастливи!

да живее свободна и 
независима България!

да живее 
българският народ!

инж. Радослав николов, 
директор дГС - Видин

Уважаеми съграждани,

Честит ден на независимостта 
на България!

Този празничен ден е 
от изключително голямо 
значение за нас, българи-

те, тъй като честваме акта на обявяването 
на независимостта на България – подвиг, по-
стигнат със собствени сили, благодарение на 
самочувствието и увереността на българския 
народ!

Нека днес, 112 години след онзи 22 сеп-
тември 1908 година, да си обещаем да бъдем 
обединени в мислите си, с консенсусни цели 
за бъдещето и устремени към развитието ни 
заедно. Това са завещали нашите предци – 
послание, което да ни води все по-напред, ко-
ето да помним и предаваме на поколенията. 

да живее свободна и 
независима България!

лайънс клуб - Видин

Уважаеми служители и съграждани от област Видин,

Честит ден на независимостта!
на 22 септември ние се прекланяме пред подвига на хората, 

благодарение на които живеем в съвременна България!

В този ден е от особена важност да осъзнаем, да изповядваме и да де-
монстрираме убедеността си в принципа, най-добре формулиран в думите на 
Стефан Стамболов – „Съединението прави силата, силата ражда независи-
мостта!“

И нека да повторим днес, да повтаряме и в ежедневието си, да отстояваме 
постоянно – с думи и дела, записаното в Манифеста от 1908 г.: „Да живее сво-
бодна и независима България!“

Нека си пожела-
ем да сме достой-
ни наследници на 
нашите деди, да 
сме отговорни в 
действията си и 
да бъдем добър 
пример за следва-
щите поколения.

от ръководството 
на 

од „Земеделие“ 


