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Видинските джудисти от 
СК „Бъдин“ - самбо и джудо с 11 

медала от международен турнир

„Тромпетисимо“ – един 
по-различен концерт 

на Симфониета Видин

Видин е единственият български 
град с архитектурни останки от три епохи
Каза археологът доц. Здравко Димитров на финала 

на тазгодишното проучване на антична Бонония

Александър Александров, кмет 
на община Ружинци:

Предстои ни много работа, 
но ще я свършим!

Момчил Станков, областен 
управител на Видин: 

Спокоен съм за 
магистралния път – 

нещата там са необратими

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – 
Видин се сдоби със 

скулптура на своите патрони

Резултатите от тазго-
дишните разкопки на ан-
тична Бонония са повече 
от добри, отчетоха от ар-
хеологическия екип, който 
проучва обекта. На фина-
ла на работата на терен 
ръководителят на проуч-
ването доц. д-р Здравко 
Димитров представи ре-
зултатите пред кмета на 
община Видин д-р Цветан 
Ценков по време на по-
сещението на градона-
чалника на мястото на 
разкопките в близост до 
Професионална гимназия 

Държавното дружество „Автомаги-
страли“ ще проектира и изгради бли-

зо 66 км от пътя Видин - Ботевград

„Автомагистрали “ 
ЕАД ще изгради 65,8 км 
от път I-1 Видин - Ботевг-
рад, в участъка между 
пътен възел „Макреш“ и 
обходния път на гр. Мон-
тана. Агенция „Пътна 

инфраструктура“ възла-
га дейности по допъл-
нително проектиране и 
изпълнението на стро-
ително-монтажните ра-

Скулптура, изобразя-
ваща светите братя Кирил 
и Методий, бе открита във 
Видин. Статуята се на-
мира непосредствено до 
училището по изкуства, 
патрон на което са рав-
ноапостолите. Творени-
ето на скулптора Марин 
Вардолов, изваяно върху 
ствола на изсъхнала ве-
ковна топола, вече радва 
жителите и гостите на Ви-
дин. Идеята за скулптура-
та е на директорката на 
Средно училище „Св. св. 
Кирил и Методий“ Бисерка 
Каменова и благодарение 
финансовата подкрепа на 
Община Видин е вече и 
факт. 

Тържественото откри-
ване се състоя на 1 октом-
ври, а събитието уважиха 

зам.-кметовете на община 
Видин Борислава Борисо-
ва и Светослав Скорчев, 
началникът на Регионално 
управление на образова-
нието Веселка Асенова, 
авторът на скулптурата, 
учители и ученици. В нача-
лото кратка програма из-
несе мажоретният състав 
на СУ „Св. св. Кирил и 
Методий“, след което уче-
ничката Виктория Иванова 
рецитира стихотворението 
„Солунските братя“.

„От името на училищ-
ния колектив и от мое име 
искам да изразя огромната 
си благодарност за морал-
ната и материална под-
крепа на Община Видин, 

„НИЕ“: Г-н Стан-
ков, въпросът, който 
интересува всички 
жители на област 

Видин е кога ще запо-
чне реалното строи-

„НИЕ“: Г-н Алек-
сандров, един от 
проблемите, кои-
то актуално стоят 
пред общините, е за 
рекултивацията на 
нефункциониращите 
вече депа за битови 
отпадъци. Как стои 

този въпрос при 
Вас?

александър алек-
сандров: По това ра-
ботим от много време. 
Но по принцип когато 
става въпрос за такива 
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боти на основание чл. 14, 
ал. 1, т. 6 от Закона за об-
ществените поръчки, тъй 
като Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството е едно-
личен собственик на 100% 
от капитала на „Автомаги-
страли“ ЕАД и правата на 
държавата в дружеството 
се упражняват от министъ-
ра на регионалното разви-
тие и благоустройството. 
АПИ също е второстепенен 
разпоредител на бюджетни 
средства към министъра 
на регионалното развитие 
и благоустройството. Дого-
ворът е на стойност 1 083 
000 000 лв. с ДДС. Срокът 
за изпълнение е различен 
за всеки участък - от 28 ме-
сеца до 32 месеца.

В регистъра на елек-
тронните обществени по-
ръчки е публикувано обяв-
лението за възложената 
поръчка по чл. 14, ал. 1, т. 
6 от ЗОП. 

Направлението Видин 
- Ботевград е приоритетен 
проект в инвестиционната 
програма на АПИ и МРРБ, 
тъй като с цялостното хо-
могенизиране и модерни-
зация на трасето от „Дунав 
мост II“ ще се осигури бър-
за и удобна връзка между 
автомагистралите „Хемус”, 
„Тракия” и „Струма”. С из-
пълнението на проекта 
транзитният трафик ще 
бъде изведен от населе-
ните места, с което ще се 
повиши безопасността на 
движение и ще се ограни-
чи вредното въздействие 
на шума и замърсяването 
на околната среда от ин-
тензивния тежкотоварен 
трафик.

Отсечката между пътен 
възел „Макреш“ и обходния 
път на гр. Монтана, с дъл-
жина 65,8 км, е разделена 
на 5 участъка:

• Участък 1 - път I-1 „п. 
в. Макреш - п. в. Бела“, 
с дължина 13,6 км /от км 
33+400 до км 47+000 кило-
метраж по проект/;

Започва от разклона за 
Макреш, при бъдещия пъ-
тен възел „Макреш“, и е до 
с. Бела. Ще преминава по 
ново трасе, извън обхвата 

на съществуващия път I-1. 
Ще бъде с габарит на авто-
магистрала Г28, включващ 
две ленти за движение в 
посока, аварийна лента, 
банкети и разделителна 
ивица, като в определе-
ни участъци с по-големи 
наклони е предвидено из-
граждането и на лента за 
бавнодвижещи се товар-
ни автомобили. При 36-ти 
км новият път ще пресича 
ж. п. линията Видин - Со-
фия с надлез и ще минава 
над напоителен канал. От 
37-ми до 42-ри км ще се 
спуска към град Димово 
и река Арчар, ще пресича 
път I-1 и при 40-ти км ще 
преминава източно от град 
Димово. От 42-ри до 47-ми 
км пътят ще продължава 
източно от град Димово и 
село Бела, ще е разполо-
жен успоредно на пътя Ди-
мово - Ружинци и при 46-ти 
км отново ще пресича път 
I-1 с пътен възел „Бела“. 

В този участък ще бъдат 
изградени 2 пътни възела 
– п. в. „Макреш“ при 36-ти 
км и п. в. „Бела“ на път I-1 
в участъка Бела – Скомля, 
който е при 46-ти км. Ще 
бъдат построени редица 
съоръжения - 8 моста, 2 
селскостопански подлеза, 
водостоци и т.н. В близост 
до пътен възел „Бела“ ще 
бъде разположен контро-
лен център за управление 
на трафика. Срокът за из-
пълнение е 30 месеца.

• Участък 2 - път I-1 
„п. в. Бела - Ружинци“, с 
дължина 11,128 км /от км 
47+000 до км 58+128,47 
километраж по проект/;

Отсечката между с. 
Бела и Ружинци ще бъде с 
габарит на автомагистрала 
Г28, включващ две лен-
ти за движение в посока, 
аварийна лента, банкети и 
разделителна ивица, като 
в определени участъци с 
по-големи наклони е пред-
видено изграждането и на 
лента за бавнодвижещи се 
товарни автомобили. Така-
ва ще има между 36-ти и 
39-ти км в платното за Ви-
дин и между 39-ти и 44-ти 
км в посока Ботевград.

Между 47-ми и 52-ри 
км пътят ще преминава ус-
поредно на ж. п. линията, 

като е отдалечен от нея и 
не засяга съществуващия 
селскостопански път. След 
това при 49-ти км ще пре-
сича река Скомля над язо-
вира, ще преминава над 
две дерета и преди 52-ри 
км трасето ще пресича 
ж. п. линията Видин - Со-
фия. Между 52-ри и 58-ми 
км след преминаването на 
пътя за село Орешец, но-
вият път ще се спуска към 
Ружинци. При 56-ти км от-
сечката ще преминава над 
път I-1 /E79/ Видин - Кула.

В участъка ще бъдат 
изградени надлез над ж.п. 
линията Видин - София, 
мостове над реките Барата 
и Скомля, 3 селскостопан-
ски подлеза. При 50-ти км 
от двете страни на пътя ще 
има площадка за отдих с 
тоалетни, паркинги, освет-
ление и пречиствателно 
съоръжение. Срокът за из-
пълнение е 30 месеца.

• Участък 3 - път I-1 „Ру-
жинци - п. в. Белотинци“, с 
дължина 15,392 км /от км 
58+128,47 до км 73+520 
километраж по проект/;

Трасето преминава из-
цяло източно от съществу-
ващия път I-1 (E79), без да 
го пресича и без да навли-
за в регулациите на насе-
лените места. Габаритът е 

Г28. В участъци с по-голе-
ми наклони е предвидено 
изграждането и на лента 
за бавнодвижещи се то-
варни автомобили. Такава 
ще е отсечката между 61-
ви и 62-ри км в посока гр. 
Монтана, с обща дължина 
1,58 км. 

Началото на трасето 
се намира на около 1 км 
северно от регулацията на 
с. Ружинци. При 58-ми км е 
предвидено изграждането 
на пътен възел за връз-
ка със старото трасе на 
път I-1 (E79). При 60-ти км 
третокласният път Ружин-
ци-Лом и общинският път 
Ружинци - Белоптичене ще 
преминават над скорост-
ния път с пътни надлези. 
Ще бъде изграден и мост 
над р. Лом. 

В този участък ще бъдат 
изградени 2 пътни възела, 
3 пътни надлеза, 1 стома-
нобетонов водосток, 1 сво-
дов водосток и 2 моста над 
р. Лом и р. Нечинска бара и 
т.н. Срокът за изпълнение 
е 28 месеца.

• Участък 4 - „п. в. Бе-
лотинци - п. в. Винище“, с 
дължина 11.980 км /от км 
73+520 до км 85+520 кило-
метраж по проект/;

Трасето на участъка 
започва непосредствено 

след пътен възел „Белоти-
ца“ при 43-ти км. Габари-
тът е Г28. Между 73-ти и 
74-ти км ще се изграждат 
двустранни площадки за 
отдих, всяка с по 45 парко-
места за леки автомобили, 
като 6 от тях ще са за хора 
с увреждания. Допълни-
телно ще бъдат обособени 
7 паркоместа за автобуси 
или товарни автомобили. 
Предвижда се и изгражда-
нето на санитарно поме-
щение с тоалетна. 

Развитието на трасето 
продължава на 500-1500 
м източно спрямо същест-
вуващия път I-1 (E79), като 
се пресичат двата основни 
притока на р. Гостиля. 

В този участък ще бъдат 
построени 1 пътен възел, 1 
стоманобетонов водосток, 
1 сводов водосток и 3 мо-
ста над р. Селска бара, р. 
Коритарска и р. Риковска 
Бара и т. н. Срокът за из-
пълнение е 28 месеца.

• Участък 5 - „п. в. Вини-
ще - обход на гр. Монтана“, 
с дължина 13,693 км /от км 
85+520 до км 99+193 по 
проект=102+600 киломе-
траж по съществуващ път 
I-1/. 

Проектното трасе е с 
габарит Г28. Началото на 
отсечката започва след 
п. в. „Винище“, пресича р. 
Войнишка бара при 86-ти 
км. Следва преминаване 
над р. Брусовица и р. Онна 
Бара. В участъка между с. 
Винище и с. Горна Верени-
ца трасето преминава през 
равнинен терен на около 1 
км източно от съществува-
щия път, където се преси-
чат няколко дерета. След 
с. Горна Вереница трасето 
се развива в югоизточна 
посока, като преминава 
северно на с. Долна Ве-

реница. При 98-ми км е 
предвидено изграждането 
на пътен възел, чрез който 
ще се осъществява връзка 
с обходния път на Мон-
тана. Пътният възел при 
102-ри км по обходния път 
на гр. Монтана ще бъде 
реконструиран, с което ще 
се осигурят всички посоки 
на завиване. За целта ще 
бъде удвоен пътният под-
лез и изградена допълни-
телна директна връзка, за 
да се осигури направлени-
ето Видин - обход Монтана 
- гр.Монтана (север).

В този участък ще бъдат 
изградени 2 пътни възела, 
1 стоманобетонов водос-
ток, 3 сводови водостока 
и 1 мост над р. Брусовица 
и т.н. При 90-ти км ще се 
изградят двустранни пло-
щадки за отдих. Предвиде-
ният срок за изпълнение е 
32 месеца.

На 19 август 2020 г. 
правителството осигури 
до 379 000 000 лева до-
пълнително по бюджета 
на Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството, рес-
пективно Агенция „Пътна 
инфраструктура“ за 2020 г., 
с което са осигурени пър-
вите средства за обезпеча-
ване на строителството. 

В момента се изграж-
дат общо 62,6 км от пътя 
Видин - Ботевград. През 
миналата година работата 
започна от едни от най-
сложните отсечки Мездра 
- Ботевград /33 км/ и Видин 
- пътен възел „Макреш“ 
/29,6 км/. За ускоряване 
на строителството на пътя 
между Мездра и Ботевград 
трасето е разделено на 
два участъка - лот 1 /19,3 
км/ и лот 2 /13,4 км/.

пресцентър апи

Държавното дружество „Автомагистрали“ ще проектира и изгради близо 66 км от пътя Видин - Ботевград

Четирима нови почетни граждани на Видин
В дневния ред на про-

веденото на 2 октомври 
заседание на Общински 
съвет – Видин бяха взети 
решения за удостояване 
на четирима души със зва-
нието „Почетен гражданин 
на град Видин и на общи-
ната“. Предложенията, 
направени от множество 
граждани и институции, са 
разгледани от Временна-
та комисия по символика, 
която ги внесе за разглеж-
дане в Общинския съвет. 

Там дебати нямаше, а при 
последвалото гласуване 
общинските съветници 
подкрепиха обявяването 
на четирима нови почетни 
граждани на Видин. 

С почетното звание 
посмъртно ще бъде удос-
тоен митрополит Кирил 
Видински (1833 – 1914 г.). 
Дядо Кирил е останал в 
историята и в народната 
памет като духовен и об-
ществен водач, най-голям 
дарител и радетел за въз-

раждане на Българската 
православна църква, Ви-
динска епархия и Видин-
ския край. 

Високото отличие ще 
получи и съсобственикът 
на „Бонония Естейт“ Ивай-
ло Йотов – винопроизводи-
тел, инвестирал в района 
на Златорожието. Създа-
дената от него и баща му 
изба произвежда марки 
вина, прославящи Видин 
като винарски район. 

Със званието „Поче-

тен гражданин на град 
Видин и общината“ ще 
бъде удостоен и д-р Тодор 
Вълев. Освен доказал се 
лекар специалист в ушно-
носно-гърлените болести, 
д-р Вълев е и активен об-
щественик с ясно изразе-
на гражданска позиция. 

За „Почетен гражданин 
на град Видин и общи-
ната“ ще бъде обявен и 
Нинко Заяков – етнограф, 
радетел и изследовател 
на местния фолклор, на-

родното творчество и тра-
диции. Той е предложен 
от инициативен комитет, 
включващ редица култур-
ни и образователни инсти-
туции.

Отличията ще бъдат 
връчени на тържествено-
то заседание на Общински 
съвет – Видин, което ще се 
проведе на 26 октомври – 
Димитровден, когато се 
чества духовният празник 
на Видин.
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депа, процедурите са мно-
го сложни и минава дълго 
време. Ние сме на един 
етап, на който съгласу-
ваме разрешителните за 
строеж с РИОСВ – Монта-
на и с Басейнова дирекция 
– Плевен. Получим ли съ-
гласувателните писма, ще 
изпратим за съгласуване 
проекта и в Министерство 
на околната среда и води-
те и чак тогава ще старти-
ра процедура за избор на 
изпълнител за рекултива-
ция на това сметище. Така 
че работим по въпроса от 
дълго време и не спира-
ме.

„НИЕ“: Съобщихте, 
че е започнал ремонт 
на язовира в Дражинци. 
Какво точно включва 
той?

александър алексан-
дров: Това е финалната 
фаза също на един много 
дълъг процес. Язовирът от 
години няма концесионер 
и за тези повече от десет 
години за него трябва да 
се грижи държавата. От-
както аз съм кмет – от 2016 
година, Община Ружинци 

започна да полага грижи 
за това съоръжение, до-
колкото ни беше във въз-
можностите, разбира се. 
Оказа се, че там не е пра-
вено нищо с години – бяха 
израснали дървета по сте-
ната на сухия и на водния 
отсек, отгоре, по пътя, 
който е на стената – също. 
Сега е осигурено финан-
сиране от държавата. 

Изпускателният клапан 
е разрушен от десетилетия 
и не работи, шахтата беше 
затрупана с чували, пълни 
с пясък и земя – сега ще се 
ремонтира шахтата, нова 
тръба се поставя, нов из-
пускателен клапан; ще се 
изчисти дъното на язовира 
от наносите, ще се опра-
ви преливникът, който е в 
окаяно състояние. Техни-
ка е изпратена, за да на-
прави един обходен път от 
Дражинци към Черно поле 
(някога е имало стар земе-
делски път), за да може да 
се кара бетон от бетоно-
вия възел. 

„НИЕ“: Защо е важен 
ремонтът на този язо-
вир?

александър алек-
сандров: Този язовир не 

ФК „Дреновец“ постигна 
впечатляваща победа над 

ФК „Струмска слава“

Александър Александров, кмет на община Ружинци: Предстои ни много работа, но ще я свършим!
се използва в момента за 
напояване – някога е из-
ползван за напояване на 
зеленчукови градини на 
кооперацията. Но е въз-
можно в перспектива зе-
меделци да се пренасочат 
към отглеждане на зелен-
чуци – оранжерийни или 
на полето, което би дало 
препитание и на местното 
население и е дейност, за 
която е необходимо напо-
яване. Ремонтът на язови-
ра ще даде възможност и 
за даването му на конце-
сия, с което ще се създа-
дат възможности за спор-
тен риболов и туризъм.

„НИЕ“: Преди дни на-
значихте още 50 души 
като домашни помощ-
ници по Националната 
програма „Предоставя-
не на грижа в домашна 
среда“.

александър алексан-
дров: Точно така. Преди 
около месец получихме 
писмо със запитване за 
необходимите бройки и 
чакащите хора в резерв за 
тази услуга. Първоначал-
но си мислеха, че са много 
малко хората, но всъщ-
ност и в момента имаме 
резерви – още най-малко 
15 души са чакащи за тази 
услуга. Конкретно в този 
случай условията са много 
по-сложни и не всеки има 
право на достъп – лицето 
трябва да е над 65 години, 
под 375 лв. да е доходът 
му, да не получава „Топъл 
обяд“, да не е продавал 
земя, да няма ТЕЛК. По-
добни условия, които са 
доста ограничаващи, не 
дават възможност от ус-
лугата да се възползват 
лица, които наистина са 
нуждаещи се. Но в край-
на сметка в условията на 
COVID-19 е необходимо 
да предпазим възрастните 
хора, което е и целта на 
тази услуга, която включва 
помощ при закупуването 
на лекарства, на продукти 
от първа необходимост, 
плащането на сметки и 
т.н.

„НИЕ“: Сключени-
те договори са до края 
на тази година. Какви 
са Вашите очаквани за 
след това – има ли ве-
роятност програмата 
да бъде продължена, 
под една или друга фор-
ма?

александър алек-
сандров: Аз съм убеден, 
че тези социални услуги 
не се правят ден за ден, 
защото и политиката на 
Министерство на труда 
и социалната политика е 
насочена именно към уяз-
вимите групи и се отделят 
много средства – особено 
в условията на пандемия 
и извънредна епидемична 
обстановка няма как да не 
продължи това. Може би, 
ако средствата не дости-
гат, да има някакво реду-
циране, но е възможно и 

обратното – парите да бъ-
дат увеличени. 

Искам да обърна вни-
мание, че с подобни про-
грами ние, общините, не 
само отговаряме на по-
требностите на хората, 
които са в нужда, но реша-
ваме частично и проблема 
с безработицата – 50 души 
назначени на работа, на 
фона на 600 регистрирани 
безработни на територи-
ята на Ружинска община, 
е почти 10%, което е зна-
чителен дял. От началото 
на годината над 370 души 
са били наети по програми 
и проекти на Община Ру-
жинци, като, разбира се, 
говорим за различна про-
дължителност на трудова-
та заетост, но при всички 
случаи това означава, че 
370 семейства са имали 
някакви доходи. А това ни-
как не е малко на фона на 
кризата, която е в момен-
та.

„НИЕ“: Община Ру-
жинци стартира важни 
проекти. Как върви из-
пълнението на дей-
ностите?

александър алексан-
дров: Работи се с много 
бързи темпове. Парковете 
в Дреновец, Бело поле и 
Ружинци са на етап озеле-
няване – подравняване на 
терена, валиране и озеле-
няване. Тоест, поставени 
са паветата и бордюрите, 
оформени са алеите, за-
сипано е с пръст цялото 
пространство. Поръчано е 
оборудването за трите пар-
ка – съоръжения за кътове 
за отдих и спорт. Някъде 
до средата на месец ноем-
ври би трябвало всичко да 
е готово и изпълнителят 
да издаде трите обекта. 
Спортните площадки, ко-
ито се правят в дворовете 
на училищата в Ружинци и 
в Бело поле, са на етап по-
ставяне от геодезисти на 
колчета, с които са опре-
делени точните местопо-
ложения и височината на 
съответните обекти. Тази 
седмица трябва да бъде 
положена бетоновата ос-
нова и след 30 дни, след 
като циментът узрее, ще 
бъде поставена настилка-
та, монтирани съоръжени-
ята и изградена оградата 
на тези площадки. Всичко 
споменато по-горе се осъ-
ществява с финансиране 
от Програмата за развитие 
на селските райони, след 
спечелени от Община Ру-
жинци проекти. 

Отделно, с пълна сила 
вървят и ремонтите, които 
са планирани със сред-
ства от капиталовите раз-
ходи. Приключи ремонтът 
на Клуба на пенсионера 
в Тополовец, преди това 
завърши и ремонтът на 
сградата на Кметството 
там. Завършваме ремонта 
на Кметството в Динково. 
В началото на ноември би 
трябвало да приключи и 

ремонтът на читалището в 
село Ружинци – боядисва-
не на стените и тавана на 
киносалона, лакиране на 
дюшемето, както и ремонт 
на помещението, където е 
библиотеката; поставя се 
дограма на фоайето и се 
шпакловат стените. С това 
ремонтът на тази сграда 
ще е изцяло завършен. 
Ремонтирахме сградата 
на бившата здравна служ-
ба в село Дражинци – по-
ставена беше нова догра-
ма и се направи изолация 
и боядисване. В Дреновец 
ремонтът на читалището е 
на 50% готов – там ремон-
тираме библиотеката, част 
от музея, както и Клуба на 
пенсионера и помещение, 
което се използва за съби-
рания и празници. Правят 
се ремонти на три кабине-
та в сградата на общинска-
та администрация, както 
и на всичките коридори – 
включително с поставяне 
на окачени тавани, с което 
целим да намалим разхо-
дите за отопление. 

Изобщо, опитваме се 
максимално да намалим 
разходите за отопление и 
осветление на общинските 
сгради, така че средства-
та, които остават в иконо-
мия да бъда насочени за 
други важни дейности.

Завърши и ремонтът 
на пътя за Черно поле – 
миналата година дейност-
ите, които се извършиха 
там, бяха за около 550 
000 лева, сега се отпус-
наха още 50 000 лева за 
ремонтиране на новопо-
явили се пропадания на 
пътя. Цялостната рехаби-
литация на този път не е в 
нашите възможности, така 
че минаваме на вариант 
оправяне на проблемните 
участъци – така ще бъде и 
в следващите години. 

Допълнително се пла-
нират и улици и пътища в 
общината, които да бъдат 
ремонтирани в рамките на 
настоящия мандат – било 
то със средства от капита-
ловите разходи или с оси-
гуряване на финансиране 
от други източници. 

В скоро време очаква-
ме да започне асфалтира-
нето на десет улици в шест 
населени места, финанси-
рането е от Програмата за 
развитие на селските ра-
йони. В очакване сме и на 
стартирането на проекта 
за направа на водопровод 
в Бело поле и Ружинци – 
става въпрос за около 30 
км нов водопровод: 18 км 
в Ружинци и 12 км в Бело 
поле. Нещо грандиозно 
като строителство за на-
шата община.

През годината няма да 
има възможности за оси-
гуряване на финансиране 
за започване на функцио-
ниране на Центъра за нас-
таняване от семеен тип в 
Плешивец като делегира-
на от държавата дейност 

– ще се опитаме да дадем 
сградата, която е основно 
ремонтирана, под наем, 
ако се намери кандидат, 
който да я стопанисва. 
Това е положението за 
тази година – възможно е 
догодина да има финан-
сиране за разкриване на 
социалната услуга.

Предстои да започне 
и ремонтът на бившата 
болница в Ружинци, къ-
дето също искаме да раз-
крием социална услуга от 
резидентен тип, като на 
първия етап ще бъде на-
правено саниране и под-
мяна на дограма. След 
като започне ремонтът, 
ползвателите на помеще-
ния там поетапно ще бъ-
дат преместени във вече 
ремонтираната сграда на 
бившия пансион. Там в 
момента нашите техници 
монтират осветлението, 
остава да се свържат уми-
валници и проточни бой-
лери към системата; раз-
крита е вече нова партида 
за ток и предстои да бъде 
поставено ел. табло; пред-
стои да се направи и рам-
па за инвалиди, така че да 
се осигури пълна достъп-
ност. След това започва 
поетапното преместване 
на всички служби и услуги: 
лекар, зъболекар, Бюро по 
труда, Общинска служба 
„Земеделие“, социалната 
служба и т.н.

„НИЕ“: Споменахте 
за ремонта на киносало-
на в читалището в Ру-
жинци, което ме подсе-
ти за кинофестивала, 
който беше организи-
ран със съдействието 
на Община Ружинци. 
Има ли планове и в този 
киносалон да започнат 
прожекции на филми?

александър алек-
сандров: При положение 
че в един момент имаме 
спокойствието да провеж-
даме и събития на закри-
то и вече ще разполагаме 
с много добри условия за 
такава дейност, надявам 
се, че ще успеем да реа-
лизираме подобни иници-
ативи. Имаме готовността, 
имаме идеите. Следва-
щата година фестивалът, 
за който споменахте, про-
дължава, тъй като интере-
сът към първото издание 
беше голям – броят на 
зрителите на прожекциите 
не отстъпваше, а може би 
дори превишаваше броя 
на кинозрителите в голе-
мите градове. 

Хората в селата имат 
нужда от култура, имат 
нужда и от изкуство, така 
че Община Ружинци се 
стреми да задоволи и тези 
потребности на населени-
ето. 

Предстои ни много ра-
бота. Но ще я свършим. 
Нещата са тръгнали и про-
цесите са необратими. 

разговора води 
Теодора макавеева

Отборът на Футболен 
клуб "Дреновец" постиг-
на впечатляваща победа 
над ФК "Струмска слава" 
- Радомир с 2:1 за "Купата 
на България", играна на 
30 септември на "Арена 
Дреновец". Така тимът 
на Александър Петров - 
Вълка ще срещне отбора 
на ФК "ЦСКА-1948".

Въпреки резултата 
двата отбора изиграха 
равностойна среща с по-
ложения и пред двете 
врати, като отличните из-
яви на вратаря Радослав 
Костадинов подпомогнаха 
за това „Дреновец“ да не 
допусне повече от едно 
попадение. В 86-та мину-
та хубаво центриране от-
дясно на Кристиан Здрав-
ков стигна до главата на 
Георги Илиев, който успя 
да насочи топката добре и 
да я вкара във вратата на 
радомирци. Все пак гости-
те стигнаха до попадение 

след центриране от фаул, 
след което се получи раз-
бъркване в наказателно-
то поле, но Дилчовски се 
оказа най-съобразителен 
и успя да изравни резул-
тата. Така срещата стигна 
до продължения, но край-
ната радост отново бе за 
домакините от Трета лига. 
Четири минути след нача-
лото на първата част от 
продълженията, Георги 
Стоянов подаде на Илиев 
около точката за изпълне-
ние на дузпа и нападате-
лят отбеляза второто си 
попадение в мача, което 
се оказа и достатъчно 
Дреновец да излезе по-
бедител. Трябва да се от-
бележи, че дуото Георги 
Стоянов - Георги Илиев 
остави отлични впечатле-
ния с комбинациите си и 
бе над всички на терена.

Текст и снимки 
Фк „дреновец“
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телство на път Е79 в 
участъка от Видин до 
Монтана, където про-
ектът предвижда да се 
изгради трасе, което е 
с магистрални габари-
ти?

момчил Станков: За 
първия участък – от Ви-
дин до Макреш, в момента 
изплащаме обезщетения 
на лицата, чиито имоти са 
отчуждени. Може би вече 
за над 2/3 от отчуждени-
те имоти сме заплатили 
отредената сума. Всеки 
ден постъпват заявления 
от физически и юридиче-
ски лица за изплащане на 
обезщетения – тези заяв-
ления веднага се разглеж-
дат и ако е представен 
изискуемият от закона на-
бор от документи, още на 
следващия ден превежда-
ме полагаемата се сума. 

Предстои започването 
на изплащане на обезще-
тения за втория участък 
– от Макреш до Ружинци. 
Връчени са уведомител-
ните писма, публикувано 
е в Държавен вестник и в 
момента тече процедура-
та. Всяко едно лице, което 
е собственик и ще му се 
отчужди част от имота или 
целия имот, има 14-дне-
вен срок, в който, ако не 
е доволен от оценката, да 
обжалва пред Видинския 
административен съд. В 
момента тези срокове те-
кат, има образувани таки-
ва дела. Същото се отнася 
за лицата, които не са от-
крити на адреса – постоя-
нен или настоящ, било то 
защото са в чужбина или 
защото живеят на тери-
торията на друга област: 
тези лица са уведомени 
чрез Държавен вестник, 
като също има 14-дневен 
срок за обжалване, счита-
но от датата на обявяване 
в Държавен вестник. Тези 
срокове също текат. След 
като минат тези срокове 
и Административен съд 
– Видин се произнесе с 
решения по подадените 
жалби, като в случая ре-
шението е окончателно и 
не подлежи на обжалване, 
тогава ще бъде преведена 
по сметка на Областния 
управител сумата за от-
чуждените имоти. Когато 
започнем да ги изплаща-
ме и тях, ще стартира и 
реалното строителство. 

В момента текат под-
готвителни дейности, 
правят се площадките. 
От Държавна агенция по 
горите имат да премахнат 
дървесина от терени, ко-
ито са нищожно малки на 
фона на целия проект – на 
някои от местата това вече 
е направено. 

Аз искрено вярвам, че 
ако всичко е наред и Съд-
ът се произнесе по обжал-

ванията в кратки срокове, 
реалното строителство ще 
започне в края на октом-
ври – говоря за участъка, 
който е на територията на 
област Видин. За участъ-
ка, който е на територията 
на Монтана, нещата стоят 
по по-различен начин – 
там са изостанали с про-
цедурите. 

„НИЕ“: Ще бъде ли 
това изоставане навак-
сано?

момчил Станков: Там 
в един момент, по реди-
ца причини, работата по 
проекта беше на практика 
спряла, но сега е поднове-
на с темповете от преди. 
Вече е минал ОВОС-ът, 
очаква се съгласуване 
през Министерството на 
околната среда и водите. 
Имам уверенията на кме-
та на община Монтана г-н 
Златко Живков, както и на 
областния управител на 
Монтана г-н Росен Белчев, 
че ще наваксат загубеното 
време. Областна админи-
страция Видин ще помог-
не с каквото може. 

Но аз съм спокоен за 
магистралния път, за мен 
нещата са необратими. 
Разбирам жителите на об-
ласт Видин, които са лъ-
гани многократно и затова 
мнозина сега се съмняват, 
че този път ще бъде изгра-
ден или пък искат нещата 
да се случат веднага. Не-
щата наистина се случват, 
но реализирането на един 
подобен мащабен инфра-
структурен проект изисква 
време. 

Разговарял съм както с 
министъра на регионално-
то развитие Петя Аврамо-
ва, така и със заместника 
й Николай Нанков и имам 
уверението им, че е поми-
слено за осигуряване на 
връзка с всяко едно насе-
лено място, покрай което 
преминава трасето. Това 
оскъпява проекта като 
цяло, но животът на хора-
та е безценен.

Активно се работи и 
по участъка от Мездра до 
Ботевград, което наложи 
и ограничаване на движе-
нието в участъка между 
Люти дол и Ребърково, 
като тежкотоварните ав-
томобили, пътуващи от 
Видин към София се пре-
насочват през Петрохан, 
а тежкотоварният трафик 
в обратна посока минава 
през Искърското дефиле. 
Имам уверението на зам.-
министър Нанков, че до 
средата на ноември ще 
бъде пуснат пътят, тъй 
като при зимни условия 
няма как товарните ав-
томобили над 12 тона да 
преминават през Петро-
хан, например. Няма ни-
каква причина да не вяр-
вам на думите му, тъй като 
наистина се работи дено-
нощно – видял съм това с 
очите си. Има дискомфорт 

– аз също го изпитвам, тъй 
като ми се налага често 
да пътувам служебно до 
София. Но това е едно не-
удобство, което трябва да 
бъде изтърпяно – няма как 
да стане всичко с магиче-
ска пръчка. 

„НИЕ“: Въпрос, кой-
то особено интересува 
жителите на област 
Видин е разрешими ли 
са проблемите на ви-
динската болница, след 
като от месеци вече не 
функционират Отделе-
нието по акушерство и 
гинекология и Невроло-
гичното отделение?

момчил Станков: На-
дявам се новото ръковод-
ство на МБАЛ „Света Пет-
ка“ да даде всичко от себе 
си, за да привлече лекари. 
А това става с осигуряване 
на добра среда на работа 
и полагащото се заплаща-
не на труда. Аз направих и 
невъзможното да привле-
ка лекари от други населе-
ни места. Проведох разго-
вори с 45 наши видински 
лекари, които работят в 
системата на доболнич-
ната помощ и по една или 
друга причина са напусна-
ли болницата – в мотивите 
си те обвиняваха едно или 
друго ръководство…

„НИЕ“: Тоест, го-
ворим за субективни 
фактори, довели до на-
пускане на лекари от 
видинската болница в 
годините назад?

момчил Станков: Су-
бективни са, да. Пари има. 
Министърът на здравео-
пазването е осигурил един 
много приличен бюджет на 
нашата болница, но този 
бюджет трябва да бъде 
изработен, а това става, 
когато работят отделени-
ята и има пациенти. Д-р 
Ивета Найденова беше 
назначена на длъжността 
изпълнителен директор на 
видинската болница, до 
провеждане на конкурс, 
след като представи един 
доста амбициозен план и 
аз ще бъда щастлив, ако 
тя успее да го осъщест-
ви дори на 20%, което ще 
значи, че отделенията в 
болницата ще работят на 
90%.

В качеството си на об-
ластен управител ще по-
магам на д-р Найденова 
според възможностите си. 

„НИЕ“: Както праве-
хте и досега – с Ваше 
съдействие болницата 
получи значителна фи-
нансова подкрепа от 
държавата за извърш-
ване на ремонтни дей-
ности и закупуване на 
апаратура.

момчил Станков: 
Средствата, които видин-
ската болница получи като 
допълнителна помощ от 
държавата вече гонят 1 
млн. лв. – това е само за 
шестте месеца, откакто аз 

съм областен управител. 
Но няма как да намеря ле-
карите, които са нужни.

„НИЕ“: В края на 
юли беше съобщено, 
че се подготвя проект 
за консервация, рес-
таврация и аварийно 
укрепване на част от 
крепостните стени на 
турското кале, в райо-
на на крепостта „Баба 
Вида“. Има ли някакво 
развитие?

момчил Станков: 
Преди месец подписах-
ме договор с министъра 
на културата, с което се 
предостави сумата от 30 
600 на Областна админи-
страция да изготви про-
ектна документация за 
консервация, реставрация 
и аварийно укрепване на 
тази крепостна стена. На 
28 септември подписахме 
договор с фирма, която 
да изготви този проект – 
крайният срок за това е 16 
ноември. След като бъде 
изготвен проектът, който 
ще включва и съответно-
то КСС, тогава вече ще 
се кандидатства за необ-
ходимото финансиране 
– без проект не можем да 
искаме такова, тъй като не 
знаем колко е компроме-
тирана крепостната стена. 
Имам уверението на ми-
нистъра на културата, че 
средствата ще бъдат оси-
гурени. Има крещяща нуж-
да от реставрация и кон-
сервация – надявам се, че 
не сме закъснели, защото 
има много разрушения по 
тази многовековна стена. 
Тук искам да уточня за коя 
част от крепостната стена 
говоря – като застанеш с 
гръб към Дунав и с лице 
към капията, от капията на-
дясно частта от крепостна-
та стена е в патримониума 
на Областния управител, 
като това включва и двете 
тераси, както и вътреш-
ната стена на рова около 
„Баба Вида“. Останалата 
част от крепостната стена 
е в патримониума  на Ми-
нистерство на културата и 
на Община Видин. 

Областна админи-
страция Видин почисти 
участъка от крепостната 
стена, който стопанисва 
Областният управител. 
Почистена беше и плаж-
ната ивица. Докато аз съм 
областен управител, това 
ще се прави всяка година. 
И нагодина ще бъде много 
по-лесно, защото сега бук-
вално имаше израснали 
дървета – макар че мина-
лата година е чистено, не 
знам как това е направе-
но, но имаше дървета с 30 
см диаметър на ствола. 

„НИЕ“: Изключител-
но добре се развива Фи-
лиал Видин на Русенски 
университет „Ангел 
Кънчев“ – това висше 
учебно заведение е една 
Ваша лична кауза.

момчил Станков: Тази 
година беше историческа 
за Филиала ни – първи-
те бакалаври и магистри 
се дипломираха, първият 
плод на многото положе-
ни усилия вече е налице. 
За новата академична 
2020/2021 година първо-
курсниците са 161 – това 
е може би годината с най-
висок прием в първи курс. 
И то с никаква кампания 
за привличане на студен-
ти. Нарочно не исках да 
правим такава, за да видя 
Филиалът може ли да се 
справи сам – изненада ме 
много приятно това, което 
се случи: най-голям брой 
първокурсници като цяло 
от всичките години досега, 
както и повече в сравне-
ние с предходните години 
студенти в първи курс, ко-
ито са от Лом, Козлодуй, 
Враца. Надяваме се оттук 
нататък всяка следваща 
академична година да е 
все по-успешна.

„НИЕ“: А как стои 
въпросът със сграда-
та, в която е Фили-
алът? Кога ще стане 
факт преместването 
на Професионалната 
гимназия, с която и към 
момента делите тази 
сграда?

момчил Станков: Има 
решение на Общински съ-
вет – Видин за премест-
ване на Професионална 
гимназия „Васил Левски“ 
в сградата на Второ ос-
новно училище. Но все 
още нямаме решение на 
Министерски съвет за пре-
доставяне за управление 
на Русенски университет 
на първия и втория етаж 
от сградата, която сега за-
едно ползваме с Профе-
сионалната гимназия.

Процедурата е започ-
ната, има кореспонден-
ция от Министерство на 
регионалното развитие 
и благоустройството, за-
щото първо се минава 
от там. В Министерство 
на образованието е пре-
доставено решението на 
Общински съвет – Видин, 
предоставени са подкре-
пителните писма – както 
от директорките на Второ 
основно и на Професио-
налната гимназия, така и 
от кмета на община Видин 
и от мен, в качеството ми 
на областен управител. 
Сега министърът на об-
разованието трябва да 
внесе предложение в Ми-
нистерски съвет. Процеду-
рите се забавиха с оглед 
на ситуацията, свързана 
с COVID-19 и обявеното 
извънредно положение, 
тъй като към онзи момент 
приоритет за Министер-
ство на образованието, и 
то съвсем основателно, 
беше осигуряването на 
достъп до образование за 
всяко българско дете.

Но при всички положе-

ния това е необратим про-
цес. Филиал Видин има 
нужда от цялата сграда, 
защото броят на студен-
тите вече е голям, сега ще 
стартират и магистърски 
програми – „Бизнес адми-
нистрация“ и „Технология 
и управление на транспор-
та“ – и става тясно. Сгра-
дата освен това се нуждае 
от цялостен ремонт – Ру-
сенски университет има 
средствата да го направи, 
но не е собственик на ця-
лата сграда.

Надявам се и вярвам, 
че до края на годината 
този въпрос ще бъде ре-
шен. Още повече че имам 
личното уверение на пре-
миера Борисов, че сграда-
та ще бъде предоставена 
за управление на Русен-
ски университет, а той до-
сега не ми е дал причина 
да не му вярвам.

„НИЕ“: Изпълнява ли 
в момента Областна 
администрация Видин 
някакви проекти?

момчил Станков: За 
да изпълняваш проекти, 
трябва да е кандидатства-
но, а това явно не е пра-
вено. Но имаме покана от 
област Долж, където има 
ново ръководство – нови-
ят председател Космин 
Василе, който ще встъпи 
в длъжност на 15 октом-
ври, има страшно много 
идеи. Област Долж има и 
административния, и фи-
нансовия ресурс да изпъл-
нява проекти, но досега са 
си партнирали с Община 
Монтана и Община Враца. 
Успях да го убедя, че парт-
ньор на област Долж тряб-
ва да е Община Видин и 
Областна администрация 
Видин. 

Надявам се, че след 
15 октомври това ще ста-
не факт. Поне за Област-
на администрация мога 
да уверя, че в бъдеще ще 
работи по проекти. Лошото 
е, че сме второстепенен 
разпоредител с бюджетни 
средства и бюджетът, кой-
то ни се предоставя, почти 
винаги е недостатъчен, за 
да участваме в проекти. Но 
варианти има. В разговори 
с вицепремиера Томислав 
Дончев, той каза, че за 
всеки един издържан и не-
обходим проект винаги ще 
се намери финансиране.

Говорейки за рабо-
та по проекти, аз нямам 
предвид проекти по т.нар. 
„меки мерки“ – обучения, 
квалификация, изработва-
не на стратегии и планове 
и т.н. Аз искам в резултат 
на изпълняваните проек-
ти да има, образно каза-
но, „камък върху камък“, 
а не само хартия. Затова 
и предварителните разго-
вори, които съм водил, са 
за проекти в сферата на 
туризма, културно-истори-
чески ценности, пътища и 
инфраструктура.

Момчил Станков, областен управител на Видин: 

Спокоен съм за магистралния път – нещата там са необратими
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оказана за развитието на 
училището и създаването 
на скулптурата на светите 
братя. Скулптурата, нами-

раща се пред училището, е 
паметен знак за почит пред 
светите равноапостоли, 
създатели на славянската 
писменост. С гордост, при-
знателност и достойнство 
ученици и учители от наше-
то училище ще съхраняват 
паметта на делото им, за да 
пребъде българската духов-
ност, родното слово и изку-
ство“, каза в приветствието 
си директорката на учили-
щето по изкуствата Бисерка 
Каменова. 

Тя изрази благодарност 

за грижите и всеотдайната 
помощ, които Общината 
оказва на образователните 
институции и в частност – 
на училището по изкуства. 
Директорката благодари и 

на твореца Марин Вардо-
лов за професионализма, 
таланта и всеотдайността, 
с които създал скулптурата 
на светите братя-патрони на 
училището и му пожелава 
вдъхновение, ентусиазъм и 
сили да създава красота и 
да се радва на признател-
ността на хората.

„Нормално е в СУ „Св. 
св. Кирил и Методий“ да ви-
дим вече и тази скулптура, 
защото мястото на славян-
ските апостоли е тук. Всич-
ко, което правим в нашия 

град е с помощта на Общи-
ната. Това е един подарък 
за целия ни град и за гости-
те, които ще идват и всеки 
ще знае кое е училището 
„Св. св. Кирил и Методий“. 
Благодаря на ръководство-
то, благодаря на колегите, 
благодаря ви деца, вие сте 
нашето бъдеще“, каза на-
чалникът на РУО Веселка 
Асенова.

Борислава Борисова 
поздрави от името на кме-
та д-р Цветан Ценков и от 
свое име директорката за 
идеята да вдъхне живот на 
едно вековно дърво, както 
и скулптора за авторската 
изработка. „Община Видин 
ще подкрепя и за в бъде-
ще подобни проекти, защо-
то обединявайки усилията 
и гледайки в една посока 
хубавите неща се случват. 
Образите на светите братя 
Кирил и Методий, които са 

патрон на вашето училище, 
стоейки тук, ще радват не 
само учители и ученици, но 
и всички наши съграждани и 
гости на града. Сигурна съм, 
че прекрасното скулптурно 
изображение и иноватив-
ната работа на нашия вече 
приятел – скулптора Марин 
Вардолов, ще вдъхновява и 
ще дава пример за добро-
детели“, посочи заместник-
кметицата Борисова и при-
зова гражданите да пазят 
всичко изградено, защото 
наш дълг е да го предаваме 
на поколенията.

„Радвам се, че директор-
ката ме покани да дам живот 
на това мъртво дърво, което 
вече не е мъртво. Наистина 
беше голяма битка с него, 
но ето – светците са готови“, 
каза от своя страна авторът 
на скулптурата Марин Вар-
долов. Той поясни, че нико-
га не е бил във Видин, но 
благодарение на поканата 
е имал възможност да опоз-
нае града. „Много ми хареса 
тук, много съм впечатлен 
от града, много приятели 
намерих. Благодаря и на 
Общината за съдействието 
през цялото време“, каза в 
заключение Марин Вардо-
лов.

мариЯна герасимова

„Тромпетисимо“ – един по-различен концерт на Симфониета Видин
На 8 октомври, четвъртък, от 19:00 ч., Симфониета Видин кани 

всички на концерта „Тромпетисимо“ в зала „Филхармония“

Школите и съставите при 
читалище „Цвят“ отвориха врати 

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Видин се сдоби 
със скулптура на своите патрони

В Деня на музиката 
и поезията – 1 октомври, 
видинското читалище 
„Цвят“ постави начало-
то на учебната и твор-
ческа 2020/2021 година. 
Пред сградата на площад 
„Бдинци“ бе организира-
но тържество и извършен 
водосвет от архимандрит 

Самуил за успешен старт 
на сезона. Сред гостите 
бяха заместник-кметът на 
община Видин Борислава 
Борисова и началникът на 
Регионалното управление 
на образованието Веселка 
Асенова. С приветствие 
към присъстващите се 
обърна секретарят на НЧ 

„Цвят 1870” Любомир Или-
ев, след което Борисла-
ва Борисова му връчи от 
името на кмета д-р Цветан 
Ценков поздравителен ад-
рес. „Вече 150 години това 
духовно средище е прите-
гателен център за хората, 
които почитат българския 
фолклор, знанието, изку-
ството, културата. И днес 

читалището възпитава на-
шите деца и младежи на 
уважение и преклонение 
към родното творчество, 
към българския дух. По-
желавам на Вас и Вашите 
колеги здраве, нови идеи и 
успехи! А на всички учас-
тници в школите и съста-
вите – да бъдат истински 

творци и да отстояват 
достойното място, което 
заема читалище „Цвят“ в 
историята на нашия ста-
ропрестолен град!“ – пише 
в адреса.

През новата учебна и 
творческа година в чита-
лището ще работят Детска 
езикова школа (английски 

език), след І клас; школи 
по джаз-танци, народни 
танци, изобразително из-
куство, пиано и народно 
пеене, които приемат деца 
от 6- годишна възраст; по 
творческо писане и драма 
(за ученици и възрастни); 
Детски танцов състав; Фол-
клорен ансамбъл „Цвят”; 
Смесен хор „Видин”.

Под диригентската пал-
ка на Георги Патриков, со-
листът Тодор Бакърджиев 
(тромпет) и музикантите 
от Симфониета Видин ще 
представят дебютен музи-
кален проект. В програма-
та са включени произведе-
ния от Рахманинов, Бизе, 
Пиацола, Калман, Росини 
и др. 

Специалният гост То-
дор Бакърджиев е родом 
от град София. Завършва 
НМА  „Панчо Владигеров“ 
в класа по тромпет на 
проф. Ангел Македонски. 
Лауреат е от престиж-
ни конкурси, сред които: 
„Светослав Обретенов“, 
„Охридски Бисери“, Кон-
курс за немска и австрий-
ска музика - гр. Бургас, 
„Конкурс за изпълнение 
на произведения от чешки 
композитори“, Междунаро-
ден конкурс „Млади вирту-
ози“ – гр. София и др.

Концертирал е с изтък-

нати имена на българска-
та и световна музикална 
сцена: Маестро Милчо Ле-
виев, Ангел Заберски-син, 
проф. Христо Йоцов, Ан-
тони Дончев, Ранди Брей-
кър, Пати Остин, Мишел 
Камило, Биг Бенд на БНР, 
Биг Бенд Брас Асоциация, 
Национална опера и балет, 
Софийска филхармония, 
Симфоничен оркестър на 
БНР и др.

Билетите за концерта 
са в предварителна про-
дажба на първия етаж в 
Мол Видин или в админи-
страцията на Симфоние-
та Видин (ул. „Градинска“ 
4). От екипа напомнят, че 
концертът се провежда 
съобразно противоепи-
демичните изисквания на 
Министерство на здраве-
опазването и капацитетът 
на местата в залата е на-
мален до 50%. 
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„Михалаки Георгиев“ в кв. 
„Калето“. От своя страна 
кметът пое ангажимент, 
че в следващите години 
от бюджета на Община 
Видин ще бъдат отпуска-
ни сериозни средства за 
провеждане на разкопки. 

Около 30 работници и 
10 души археологически 
екип работиха на обек-
та, за чието проучване 
от Министерство на кул-

турата беше отпуснато 
финансиране в размер 
на 20 хил. лв. Община 
Видин също съдейства, 
като се ангажира с извоз-
ването на земната маса 
– дейност, за която иначе 
би отишла половината от 
държавното финансира-
не. Проектът, по който е 
отпуснато финансира-
нето е на Регионалния 

исторически музей, нау-
чен ръководител е доц. 
Димитров, а зам. научен 
ръководител е археоло-
гът Ваня Ставрева.

15 века история на 
видин разкриват архе-
олозите

Тази година архео-
логическият екип е про-
дължил работа в района 
на западната крепостна 
порта на Бонония, чието 

местоположение бе уста-
новено в последните дни 
на миналогодишните раз-
копки. „Това е входът на 
града от римската епоха 
(четвърти, пети и шести 

век), който разкрихме в 
последните две седми-
ци и излиза с една доста 
сериозна широчина от 
почти пет метра. Висо-
ко запазени са стените. 
Имаме конструкции на 
две укрепителни, фор-
тификационни кули пред 
външното лице на запад-
ната крепостна стена“, 
обясни доц. Димитров. 

Той допълни, че от 
това място започва глав-

ната улица на Бонония 
– т.нар. декуманус макси-
мус, който пресича целия 
сегашен квартал „Кале-
то“. „Главната улица на 
Бонония, този декуманус, 
води към Синагогата, 
така че около нея, около 
старата поща се очаква 
да бъде центърът на рим-
ския военен лагер от 1 и 
2 век, и след това римски 
град от 2 до 6 век“, посо-

чи археологът.
Тепърва в следващи-

те години археолозите 
трябва да проучат райо-
на на западната порта 
на Бонония в още по-го-
ляма дълбочина, както и 
да разширят проучвана-
та територия. „Оттук на-
татък предстоят едни от 
най-интересните разкоп-
ки във Видин. Дълбочи-
ната на пластовете е над 
4 метра дотук – това е ис-

торията на града от пети 
до двадесет и първи век, 
тоест 15 века история. 
Надолу продължават още 
четири века, така че има-
ме още много потенциал 
– както в дълбочина, така 
и в план – да разкриваме 
зад крепостната стена“, 
подчерта доц. Димитров.

„Цялата тази архео-
логическа ситуация е из-
ключително добре запа-
зена, което е един много 
голям шанс за Североза-
падна България. В пове-
чето случаи има иманяр-
ски намеси, но тук всичко 
е запазено, може да се 
разкрие, да се съхрани. И 
след това с тези огромни 
крепостни стени и сгра-
дите, които ще се открият 
зад тях, обектът може да 
се превърне в 
един прекрасен 

Видин е единственият български 
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град с архитектурни останки от три епохи
а р х е о л о г и ч е -
ски парк. Тоест, 
целта не е само 
археологията и 

науката, а социализация-
та на археологическия 
паметник – реално да 
постигнем нещо добро 
за град Видин“, сподели 
ръководителят на раз-
копките. 

Той обясни, че през 
следващите две седмици 
работата ще продължи 
с поставяне на табели 
и ограждане на обекта, 
така че той да не се пре-
връща занапред в смети-
ще. Освен това ще бъдат 
извършени и дейности по 
консервация на разкри-
тите архитектурни еле-
менти. „Консервацията 
цели основно запазване 
на тези зидове от влияни-
ето на тежките зимни ус-
ловия – трябва да бъдат 
завити част от зидовете 
с геотекстил, използват 
се материали, които въз-
препятстват проникване-
то на влага“, разказа доц. 
Димитров. 

над 300 находки са 
открили археолозите 
при разкопките на ан-
тична Бонония

В тазгодишните раз-
копки има над 300 наход-
ки от различните епохи 
– като се започне от Рим-
ската епоха, премине се 
през Средновековието и 
се стигне до Османския 
период. „Една изключи-
телна находка е молив-
довул от времето на им-
ператор Василий II, който 
реално маркира периода 
на превземането на Ви-
дин от византийските 
войски. Това е оловен пе-
чат на стратега, който е 
бил назначен от римския 
император да управлява 
град Бдин през началото 
на 11 век – нашият кон-
султант по сфрагистика 
Димитър Стоименов успя 
да го разчете“, обясни 
доц. Димитров. Според 
него, моливдовулът дава 
много ценни сведения за 
историята на града от 
този период. 

„Имаме доста серио-
зен пласт от материали 
– археологически и на-
ходки – от 11, 12, 13, 14 
век, тоест цялата средно-
вековна история на гра-

да“, допълни археологът, 
като уточни, че пример 
за това са намерените 
образци на сграфито ке-
рамика. Археолозите са 
намерили и златна моне-
та от времето на Осман-
ската империя – от 17 
век, като находката е от-
крита в най-горните нива 

на проучването. „Освен 
това имаме няколко рим-
ски монети. Имаме мно-
го монети от периода на 
средновековната българ-
ска държава, от Второто 
българско царство, вре-
мето на Видинското цар-
ство на Иван Срацимир, 
когато Видин е послед-
ният български град, кой-
то се отбранява срещу 
османското нашествие“, 
посочи ръководителят на 
проучването. 

„Но най-ценното, кое-
то е при тези археологи-
чески разкопки, е добре 
запазената архитектура, 
която се вижда – едни от 
най-сериозните крепост-
ни стени, изобщо откри-
вани в България“, катего-
ричен е доц. Димитров. 

кметът на видин: 
общината трябва да 
финансира проучване-
то на историята на на-
шия град 

Намерението е Общи-
на Видин да започне да 
отделя значителни сред-
ства за провеждане на 
археологически проучва-
ния, като това започне 
още от следващата годи-
на, заяви кметът на об-
щина Видин д-р Цветан 
Ценков. „Като кмет и като 
гражданин не приемам, 
че е възможно проучване-
то на историята на нашия 

град да не се финансира 
от Община Видин. Затова 
вече съм направил пред-
варителни разговори с 
общински съветници и 
с моя екип и за следва-
щите три години ще се 
опитам да отделя от бю-
джета на Община Видин 
най-малко 100 000 лв. 

само за разкопки“, съоб-
щи градоначалникът. Той 
подчерта, че целта е ви-
динлии да могат да бъдат 
горди със своята история 
и тя да бъде представена 
по един подобаващ начин 
на туристите. 

Кметът на Видин по-
сочи, че сериозни очак-
вания има и за предсто-
ящото археологическо 
проучване, което ще бъде 
извършено в района на 
Синагогата, във връзка 
с предстоящия проект за 
реставрация на тази ем-
блематична сграда. „На-
правихме първите сним-
ки със специален скенер 
и отдолу има доста инте-
ресни неща. Най-вероят-
но ще се забави проек-
тът като цяло, но той ще 
бъде свързан с намесата 
на Националния архео-

логически институт, на 
Министерство на култу-
рата, с цел да разкрием и 
част от историята. Място-
то, на което е построена 
Синагогата не е случай-
но – това е една от най-
красивите зони на Видин 
и там най-вероятно ще 
продължим дълги години 
след реставрацията на 
Синагогата да работим“, 

обясни д-р Ценков. 
„Ние имаме 

увереност, че в 
бъдеще ще про-
дължим все така 
чудесно да рабо-
тим с Общината и 
да проучваме не 
само там, където 
се налага по про-
екти – както е сега 
при реставрация-
та на Синагогата, 
но и да правим 
разкопки в об-
щински парцели, 
които сега са за-
немарени, както и 
в бившето военно 

поделение, където пък се 
намира северната стена 
на Бонония. Така че те-
първа предстои много ра-
бота в тази част на Видин 
и тя няма да бъде само 
археология, а ще е и рес-
таврация и социализация 
на паметниците“, обясни 
доц. Здравко Димитров.

„Винаги съм казвал и 
продължавам да го пов-
тарям – Видин е един-
ственият български град, 
в който има архитектурни 
останки (крепостни сте-
ни, съоръжения и сгради) 
от три епохи: от Римска-
та, от Средновековната 
и от Османската. И има 
изключителен шанс те да 
бъдат запазени и да бъ-
дат елемент от културния 
туризъм“, категоричен бе 
археологът.

Теодора макавеева
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„Здравей, Здраве!“ – трето издание на фестивала за здравословен живот във Видин

Видинските джудисти от СК „Бъдин“ - самбо 
и джудо с 11 медала от международен турнир

ТД „Бонония“ с амбиция да развива ветроходния спорт

На 17 октомври във 
Видин ще се проведе 
третото издание на фес-
тивала за здравословен 
живот „Здравей, Здраве!“. 
Програмата на фестивала 
тази година е изключител-
но пъстра и интересна. 
Лекциите ще открие из-

вестният български психо-
телесен терапевт Мадлен 
Алгафари. Тя ще отговори 
на въпроса „Защо се раз-
боляваме?“ и как да на-
мираме най-краткия и ес-
тествен път към здравето. 
Нашата съгражданка Дора 
Прангаджийска, обявена 
за Вдъхновител на година-
та през 2018-та, ще ни гос-
тува с лекция и разговор 
за родителското възпита-
ние и най-често допуска-
ните грешки в общуване-
то с нашите деца. Какво 
означава „профилактика 
на здравето“ в Източна-
та и Западната медицина 
ще ни разкаже проф. д-р 

Николина Огненска, при 
която всеки посетител ще 
може да направи кванто-
во-магнитен биорезонанс 
и да получи достоверна 
картина на състоянието на 
своя организъм. Във фи-
лософията на индийската 
култура ще ни потопи Сте-
ла – Сачи Сундари, бивш 
преподавател в Нов бъл-
гарски университет. Тя ще 
говори за йога на хранене-
то и как начинът на хране-
не може да промени съд-
бата ни. Освен в дебрите 
на кулинарията, Стела 
ще ни поведе и в света на 
красотата и изяществото 
с рисуване с къна. Колко 

е важно дишането и дви-
жението за нашето тяло и 
дух ще разберем от прак-
тическите занятия по сис-
темата на Учителя Петър 
Дънов от Живко Стоилов 
и Николай Конакчиев. С 
лекция и практика, наре-
чена „Дъх, съзнание, био-
логия“ ще участва и наши-
ят съгражданин Валентин 
Колчев – Миро. Китайска-
та медитативна практика и 
философия „Фалун Дафа“, 
която е на по-малко от 
три десетилетия, но вече 
е разпространена в 114 
страни в света и има над 
100 млн. последователи, 
ще представи Александра 

Ботева. В края отново ще 
говорим и ще изпитаме на 
практика силата на бъл-
гарските народни танци с 
Димитър Карчев и ансам-
бъла на читалище „Цвят“. 
И, ако дотук все още не 
сте избрали своя вдъхно-
вител, ще добавим десет-
ките биопродукти на учас-
тниците в нашия пъстър 
базар. 

Не пропускайте фес-
тивала „Здравей, Здраве!“ 
на 17 октомври във Видин, 
за да се обърнете към сво-
ята вътрешна сила и да 
постигнете добро здраве, 
хармония и баланс в жи-
вота си. Място: площад 

„Бдинци“, терасата пред 
зала „Филхармония“.

Две културни събития 
също са част от програ-
мата на фестивала: на 16 
октомври от 18 ч. в залата 
на Видинската симфоние-
та ще има концерт класи-
ческа музика и музика на 
Учителя, а на 17 октомври 
от 18,30 ч. на шлепа в р. 
Дунав ще чуете невероят-
ната медитативна музика 
на професионалния зву-
котерапевт, певица и ак-
триса Михаела Стойкова 
и музикална общност „Га-
яни“. И нищо не може да 
ви спре, защото ВХОДЪТ 
Е СВОБОДЕН!

СпорТ

Поредно отлично предста-
вяне регистрираха видинските 
джудисти от Спортен клуб „Бъ-
дин“ - самбо и джудо. От про-
веденото на 26 септември със-
тезание по джудо в Пазарджик 
състезателите на Габриела Ки-
рилова и Красимир Нинков се 
завърнаха с общо 11 медала – 4 
златни, 2 сребърни и 5 бронзови. 
Състезанието беше за момичета 
и момчета до 12 години и юно-
ши и девойки до 14 и 17 г. Близо 
400 състезатели от 42 клуба от 
България, Сърбия, Румъния и 
Гърция мериха сили в Спортна 
зала „Васил Левски“, която бе 
домакин на Първия междунаро-
ден турнир по джудо в памет на 
големия пазарджишки спортист 

Георги Тонков. 
Въпреки голямата конкурен-

ция видинските джудисти успяха 
да надиграят конкуренцията и да 
заемат почетни места. Шампи-
они в своите категории станаха 
Мария-Антония Стоянова – 48 
кг, Ива Иванова – 57 кг, Надеж-
да Любенова – +78 кг и Николай 
Ангелов – +90 кг. Среброто граб-
наха Полина Добрилова – 32 кг и 
Гергана Ангелова – 57 кг, а тре-
тото място заеха Рая Петрова 
– 48 кг, Мариана Филипова – 63 
кг, Божидар Балев – 73 кг, Илия 
Радков – 73 кг и Надежда Пламе-
нова – 70 кг. 

На Мартин Ангелов – 55 кг, 
Петър Найденов – +73 кг, Ивай-
ло Найденов – +60 кг и Валентин 

Добрилов – +60 кг, не им достиг-
на малко, за да се качат на стъл-
бичката и се класираха на пето 
място. С тези постижения видин-
ският отбор стана четвърти в от-
борното класиране. 

„Поздравявам ви за победите 
и искрено ви пожелавам винаги 
да сте на върха на вашите въз-
можности, таланти, способности, 
умения. Нека всяка ваша цел 
и всеки ваш стремеж да бъдат 
белязани с победа!“, поздрави 
състезателите си Габриела Ки-
рилова.

мариЯна герасимова

Снимка:  
СК „Бъдин“ - самбо и джу-

до

Туристическо друже-
ство „Бонония“ има амби-
цията да започне да раз-
вива ветроходния спорт 
във Видин, като за целта 
бъде създаден и клуб по 
ветроходство. Това обяви-
ха представители на турис-
тическата организация на 
пресконференция, на която 
представиха дейностите и 
постигнатите резултати по 
трансграничния българо-
сръбски проект „Ветроход-
ство по Дунав“, в който ТД 
„Бонония“ си партнира с 
неправителствена органи-
зация от Долни Милановац 
(Сърбия). 

В рамките на проекта 
всеки от партньорите се е 
сдобил с ветроходно обо-
рудване, включващо две 
ветроходни лодки, оборуд-
вани с допълнителен дви-

гател и ремарке, по един 
анемометър, 20 броя нео-
пренови костюми, четири 
гребла и 30 броя спасител-
ни жилетки. Освен това са 
организирани обучения по 
ветроходство за младежи, 
с по 40 участници от вся-
ка страна, а кулминацията 
беше проведения преди 
дни „Фестивал на ветроход-
ството по Дунав“.

Реализирането на този 
проект не е край, а е на-
чало на още по-активното 
развиване на водните спор-
тове във Видин, категори-
чен беше председателят 
на ТД „Бонония“ Борислав 
Милчев. „Смисълът на това 
нещо е да можем да раз-
виваме дейност по ветро-
ходство – туризъм, спортно 
ветроходство, и да можем 
да предоставим възмож-

ност на нашите деца да се 
запознаят с един изключи-
телно атрактивен, бих ка-
зал един от най-аристокра-
тичните спортове: яхтинга 
и ветроходството. При ус-
ловие, че ние имаме въз-
можности да практикуваме 
този спорт, поради природ-
ните дадености на града и 
областта – както река Ду-
нав, така и други водоеми 
– смисълът на този проект 
е придобитото оборудва-
не, придобитият опит да 
бъде предоставен в полза 
предимно на нашите деца“, 
отбеляза Милчев. Мартин 
Петров, член на Управител-
ния съвет на Туристическо-
то дружество, сподели, че 
се радва, че вече е налице 
необходимият технически 
капацитет за практикуване 
на ветроходство по Дунав. 
„Туристическо дружество 

„Бонония“ има воден клуб 
към себе си, но той е по-
вече за кану-каяк и гребни 
спортове. Ветроходство-
то е скъп спорт, съответно 
и оборудването е скъпо 
и ние сме благодарни за 
този проект, защото той ни 
осигури скъпата част – ма-
териалната база“, отбеля-
за Петров. Той съобщи, че 
от ТД „Бонония“ планират 
в следващите месеци да 
бъде създаден клуб по вет-
роходство и, ако всичко е 
наред, на пролет да запо-
чнат активни тренировки. 
„За момента имаме сери-
озна заявка – около 30-40 
деца, които са минали през 
тренинг обучение и с които 
ще започнем, с цел да над-
градим и да увеличаваме 
масата деца, които биха 
могли да тренират. Имаме 
планове и за включване 

към Федерацията по вет-
роходство. Но най-важното 
е, че основата, базата вече 
я имаме и имаме голям ка-
пацитет за надграждане. 
Видин е град на Дунава и 
най-натуралното, най-ес-
тественото нещо е да се 
развиваме в тази насока“, 
обясни Мартин Петров. 

Кристиян Стоянов, кой-
то е лицензиран да води 
обучения за водач на ко-
раб за спорт и развлечение 
и водач на малък кораб 
и в рамките на проекта е 
отговарял за обучението 
по ветроходство на деца-
та и младежите от Видин, 
сподели, че e бил приятно 
изненадан колко бързо те 
са успели да усвоят необ-
ходимите умения, макар 
че за всички тях това било 
първо качване на ветро-
ходна лодка от този клас. 

„Голяма част от тях изра-
зиха желание да участват и 
по-нататък в занимания по 
ветроходство“, коментира 
Кристиян Стоянов. Той до-
пълни, че след като чисто 
административно бъде съз-
даден клубът по ветроход-
ство, ще бъдат проведени 
разговори и с Българската 
федерация по ветроход-
ство. „Надявам се да успе-
ем на приятелски начала 
да намерим и някоя лодка 
от олимпийските класове, 
за да можем да участваме 
във всички спортни регати. 
Защото имаме деца, които 
само за седем дена пока-
заха изключително голям 
потенциал – за седем дена 
обучение те караха на та-
кова ниво, на което на ня-
кои други им трябва година 
време, за да почнат“, под-
черта Кристиян Стоянов. 
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Видин ще може да използва средства от ОПРР като един от десетте големи града в България

Липсата на работни места и ниските доходи са основните проблеми на младите хора в област Видин

Фокусът в новия проект на Младежкия център във Враца е безработните млади хора от региона 

Срокът на решенията на ТЕЛК се 
удължава до края на февруари 2021 г.

Набират преброители за Преброяване 2021

На 28 септември еки-
път на Областен инфор-
мационен център - Видин 
(ОИЦ) проведе работна 
среща с представители 
на видинската общинска 
администрация на тема 
„Възможности за Община 
Видин по новата Опера-
тивна програма „Развитие 
на регионите 2021-2027 
г.“. В срещата се вклю-
чиха заместник-кметът 
по европейски политики 
и инвестиции Десислава 
Тодорова, Албена Начева 
- началник отдел „Плани-
ране, програмиране и ин-

вестиции“, както и експер-
ти от Община Видин.

Управителят на ОИЦ - 
Видин Мариела Савкова 
представи двете приори-
тетни оси по Оперативна 
програма „Развитие на 
регионите 2021-2027 г.“ 
(ОПРР) - Приоритетна ос 
1 „Интегрирано градско 
развитие“ и Приоритетна 
ос 2 „Интегрирано тери-
ториално развитие на ре-
гионите“. Бе акцентирано, 
че през новия програмен 
период Видин ще може 
да използва средства от 
ОПРР като един от десет-

те големи града в Бълга-
рия. Другата възможност 
за Видинската община 
по Програмата ще е чрез 
Интегрираните територи-
ални инвестиции, където 
подхода е „отдолу-наго-
ре“ и активното партньор-
ството ще е ключовият 
фактор за одобрението и 
изпълнението на местни 
и регионални проекти и 
инициативи. Потенциал-
ни проектни идеи и въз-
можности, които Община 
Видин може да реализи-
ра самостоятелно или в 
партньорство по ОПРР в 

следващите седем годи-
ни, също бяха обсъдени 
по време на срещата. 

Представителите на 
местната власт във Ви-
дин бяха запознати и с 
предстоящите покани от 
Европейския иновацио-
нен фонд, с оглед под-
крепата и кооперирането 
с бизнеса от страната на 
общината, за постигане на 
нови инвестции и работни 
места.

Срещите и партньор-
ството между екипа на Об-
ластения информационен 
център и Община Видин 

по новата ОПРР ще про-
дължат и ще се активизи-
рат занапред и поради но-
вите функции на Центъра 
по програмата, и поради 

необходимостта от дейст-
вия за цялостното разви-
тие на община Видин в со-
циален, инфраструктурен 
и икономически аспект.

Доклад – анализ от 
реализирано анкетно 
проучване на потребно-
стите и интересите на 
младите хора в малките 
населени места на об-
ласт Видин неотдавна бе 
представен от „Видински 
фонд „Читалища“. Про-
учването е реализирано 
в рамките на проект, с 
финансовата подкрепа 
на Национална програма 
за младежта (2016-2020) 
на Министерство на мла-
дежта и спорта.

В рамките на проучва-
нето са били анкетирани 

668 младежи на възраст 
от 15 до 29 г. , живеещи 
в малките населени мес-
та от област Видин. Като 
свои основни проблеми 
анкетираните младежи 
определят: безработи-
цата/липса на работни 
места - 46,71% или 312 
души; ниските доходи – 
28,9% или 193 души, и 
липса на възможности 
за прекарване на сво-
бодното време и за заба-
вления – 9,13 % или 61 
души. 54,20% или 362 от 
анкетираните нямат ясна 
представа с какво искат 

да се занимават в бъде-
ще. Останалите 45,80% 
или 306 души имат наме-
рение да завършат/про-
дължат образованието 

си и/или са определили 
конкретни професионал-
ни сфери, в които искат 
да се реализират. 30,4% 
от анкетираните или 203 

души имат желание да 
започнат свой бизнес, 
като причините, които 
ги спират са липсата на 
достатъчно опит и лип-
сата на начален капитал. 
Предпочитаните сфери 
са три: земеделие, тър-
говия и фризьорски и 
козметични услуги. 

Сравнително очаква-
ни са и резултатите от 
обобщаването на въпро-
сите, свързани с граж-
данската активност на 
младежите от областта. 
Според 249 от респон-
дентите или 37,28 %  от 

тях, младите хора от 
малките населени места 
са напълно безразлични, 
а 273 или 40,87% смятат, 
че те са по-скоро пасив-
ни, дори по-въпроси, ко-
ито са значими за тях. 
51,35 % или 343 от анке-
тираните младежи никога 
не са се срещали с кметa 
на тяхното населено мяс-
то или с представител на 
Общински съвет, или с 
друга ключова фигура за 
излагане на проблеми, 
въпроси, идеи свързани 
с тях самите или с техни 
връстници.

От 15 септември започна набирането 
на преброители и контрольори за пред-
стоящото през януари и февруари 2021 
г. Преброяване на населението и жилищ-
ния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите 
трябва да подадат заявление по обра-
зец в общината, в която искат да бъдат 
наети. Документите за кандидатстване 
ще може да бъдат изтеглени от сайта 
на Националния статистически институт 
(https://www.nsi.bg) Преброяване 2021 и в 
сайтовете на общините.

При предстоящото преброяване ще 
бъдат ангажирани над 23 000 пребро-
ители и около 6000 контрольори, които 
ще преминат специални обучения и ще 
подпишат декларация за опазване на 
статистическата тайна на получената ин-
формация.

Най-подходящи са хора, които имат 

поне средно образование, занятие в 
икономическата и финансовата сфера, 
с технически познания и практикуващи 
социални дейности и администрация, 
както и студенти, всички трябва да бъдат 
комуникативни. Преброителите ще бъдат 
с „работно време” от 8:00 до 20:00 часа, 
включително събота и неделя. Това е 
времето, през което те имат право да по-
сещават домакинствата от техния преб-
роителен участък. Преброителите ще се 
легитимират със служебна карта, изда-
дена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва 
около 200-250 души и 80 жилища. Един 
контрольор ще координира работата и 
ще отговаря за няколко преброители. 
Заплащането на преброителите ще бъде 
индивидуално и ще зависи от броя на 
преброените лица, жилища и сгради.

Експертните решения на ТЕЛК и 
НЕЛК, чиито срок изтича по време на 
извънредната епидемична обстановка, 
ще продължат действието си три месе-
ца след нейното изтичане. Обявената 
в момента извънредна епидемична об-
становка в страната е до 30 ноември. 
Това означава, че срокът на всички екс-
пертни решения на ТЕЛК, които изтичат 
по време на извънредната епидемична 
обстановка, автоматично се удължава 
до края на февруари 2021 г. ТЕЛК могат 
да вземат решение само по документи, 
без преглед на място, когато това е при-

ложимо. ТЕЛК своевременно ще уведо-
мяват лицата, че не е необходимо да 
се явяват за преглед пред комисиите. В 
случаите, в които гражданите трябва да 
изпратят допълнителни изследвания и 
консултации и това е неизбежно, ТЕЛК 
следва да уведомят съответните лица 
писмено, с известия за доставка на пис-
мото. Така пациентите и лекарите би-
ват улеснени, а успоредно с това ще се 
избегне струпването на много хора на 
едно място в условията на разпростра-
нението на коронавирусната инфекция.

Стартира проект за 
разширяване обхвата от 
предоставяни услуги и 
инициативи на Младеж-
кия център във Враца. 
Дейностите ще се из-
пълняват в рамките на 
спечелен проект на мест-
ната администрация на 
стойност близо 1 600 000 
лв. по програмата „Мест-
но развитие, намаляване 
на бедността и подобрено 
включване на уязвими гру-
пи“. 

Кметът на общината 
Калин Каменов заяви, че 

основната цел е да бъ-

дат обхванати всички 
неактивни млади хора 
от региона.

 „През годините, 
заедно с младежките 
работници, показахме, 
че имаме един добре 
подготвен екип, който 
работи активно. Това е 
и причината да разви-
ем дейността на Цен-
търа извън пределите 
на община Враца, като 
обхванем и останалите 
9 общини от региона. 
Няма как един град 
да се развива, без най-
важния капитал – младите 

хора. Вярвам, че с общи 
усилия ще успеем да дос-
тигнем до онези, които 

по различни причини не 
желаят да работят, да се 
обучават и да търсят сво-
ята реализация на пазара 
на труда“ – каза още Каме-
нов. 

Ръководителят на про-

екта – Денислав Георги-
ев, коментира, че фокус 
ще е мотивирането на 
младите. Георгиев до-
пълни, че се предвиж-
да и изграждането на 
допълнителна база на 
Младежкия център, ко-
ято да се обособи като 
пространство, където да 
се провеждат обучения, 
семинари, както и да се 
реализират проекти и 
инициативи.

В рамките на проек-
та ще бъдат обхванати 

подрастващите не само от 
община Враца, но и деца 
и младежи от целия реги-
он. Фокусът на работата 
на екипа по проекта през 
следващите три години е 
провеждането на обуче-

ния, свързани със соци-
алното предприемачество 
и придобиването на нови 
знания и умения сред уче-
ниците, различни от тези, 
които получават в образо-
вателната система.

Планирана е активна 
работа с лицата от уязви-
ми групи, като целта е да 
бъде осигурен достъп до 
качествено образование 
на всеки един млад човек 
от област Враца. Следва-
щият етап от разширяване 
на работата на Центъра 
е активна международна 
дейност и реализирането 
на съвместни инициативи 
с представители на мла-
дежката общност в голе-
мите европейски държа-
ви.



оБЯвЯва

OБЩина  видин
Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/609 416; факс: 094/ 601 132;  e-mail: kmet@

vidin.bg  web site: www.vidin.bg
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продава къща във видин

Имотът се намира в идеалния център на гр. Видин, със-
тоящ се от голяма къща, мазе, паркоместа, лятна градина 
с масивен навес, градинка с туй и райграс. Къщата има три 
стаи, мокро помещение, голям коридор, баня, отделна то-
алетна. Сградата е санирана, ремонтиран е покривът, ел. 
инсталацията, ВиК; нова ПВЦ дограма, нови вътрешни вра-
ти. Всяка стая разполага с климатик, конвектор в коридора 
и отоплител в банята; в две от стаите има изградена ВиК 
система. Имотът се продава от собственик.

Тел. за контакт: 0885 838 386

бр. 41 понеделник -  неделя  5 - 11 октомври 2020 г.

Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за от-
даване под наем на  търговски площи/петна в базар “Ак. Ст. Младенов” 

на  ОП „Пазари и паркинги”,  при начални тръжни цени:
1. Петно № 1А находящо се в б-р “Ак. Ст. Младенов”, с площ от 31 кв.м., на-

чална тръжна цена - 52,70 лв. месечен наем с ДДС и начален час на провеждане 
на търга 10,00 ч. за срок от 3 години.

2. Петно № 3 находящо се в б-р “Ак. Ст. Младенов”, с площ от 15 кв.м., начал-
на тръжна цена - 25,50 лв. месечен наем с ДДС  и начален час на провеждане на 
търга 10,15 ч. за срок от 3 години.

3. Петно № 4 находящо се в б-р “Ак. Ст. Младенов”, с площ от 15 кв.м., начал-
на тръжна цена - 25,50 лв. месечен наем с ДДС и начален час на провеждане на 
търга 10,30 ч. за срок от 3 години.

4. Петно № 6 находящо се в б-р “Ак. Ст. Младенов”, с площ от 47 кв.м., начал-
на тръжна цена - 79,90 лв. месечен наем с ДДС и начален час на провеждане на 
търга 10,45 ч. за срок от 3 години.

5. Петно № 7 находящо се в б-р “Ак. Ст. Младенов”, с площ от 85 кв.м., начал-
на тръжна цена - 144,50 лв. месечен наем с ДДС и начален час на провеждане 
на търга 11,00 ч. за срок от 3 години.

6. Петно № 8 находящо се в б-р “Ак. Ст. Младенов”, с площ от 20 кв.м., начал-
на тръжна цена - 34,00 лв. месечен наем с ДДС и начален час на провеждане на 
търга 11,15 ч. за срок от 3 години.

7. Петно № 9 находящо се в б-р “Ак. Ст. Младенов”, с площ от 15 кв.м., начал-
на тръжна цена - 19,50 лв. месечен наем с ДДС и начален час на провеждане на 
търга 11,30 ч. за срок от 3 години.

8. Петно № 10 находящо се в б-р “Ак. Ст. Младенов”, с площ от 22 кв.м., на-
чална тръжна цена - 28,60 лв. месечен наем с ДДС  и начален час на провеждане 
на търга 11,45 ч. за срок от 3 години.

9. Петно № 11 находящо се в б-р “Ак. Ст. Младенов”, с площ от 15 кв.м., на-
чална тръжна цена - 25,50 лв. месечен наем с ДДС и начален час на провеждане 
на търга 12,30 ч. за срок от 3 години.

10. Петно № 12 находящо се в б-р “Ак. Ст. Младенов”, с площ от 17 кв.м., на-
чална тръжна цена - 28,90 лв. месечен наем с ДДС и начален час на провеждане 
на търга 12,45 ч. за срок от 3 години.

11. Петно № 13 находящо се в б-р “Ак. Ст. Младенов”, с площ от 19 кв.м., на-
чална тръжна цена - 24,70 лв. месечен наем с ДДС и начален час на провеждане 
на търга 13,00 ч. за срок от 3 години.

12. Петно № 14 находящо се в б-р “Ак. Ст. Младенов”, с площ от 145 кв.м., 
начална тръжна цена - 188,50 лв. месечен наем с ДДС и начален час на провеж-
дане на търга 13,15 ч. за срок от 3 години.

13. Петно № 15 находящо се в б-р “Ак. Ст. Младенов”, с площ от 58 кв.м., на-
чална тръжна цена - 98,60 лв. месечен наем с ДДС и начален час на провеждане 
на търга 13,30 ч. за срок от 3 години.

14. Петно № 19 находящо се в б-р “Ак. Ст. Младенов”, с площ от 83 кв.м., 
начална тръжна цена - 141,10 лв. месечен наем с ДДС и начален час на провеж-
дане на търга 13,45 ч. за срок от 3 години.

15. Петно № 20/21 находящо се в б-р “Ак. Ст. Младенов”, с площ от 110 кв.м., 
начална тръжна цена - 143,00 лв. месечен наем с ДДС и начален час на провеж-
дане на търга 14,00 ч. за срок от 3 години.

16. Петно № 22/24А находящо се в б-р “Ак. Ст. Младенов”, с площ от 62 кв.м., 
начална тръжна цена - 80,60 лв. месечен наем с ДДС и начален час на провеж-
дане на търга 14,15 ч. за срок от 3 години.

17. Петно № 25/26 находящо се в б-р “Ак. Ст. Младенов”, с площ от 59 кв.м., 
начална тръжна цена - 76,70 лв. месечен наем с ДДС и начален час на провеж-
дане на търга 14,30 ч. за срок от 3 години.

18. Петно № 27/28 находящо се в б-р “Ак. Ст. Младенов”, с площ от 18 кв.м. 
търг. и 106 кв.м. усл., начална тръжна цена - 168,40 лв. месечен наем с ДДС и 
начален час на провеждане на търга 14,45 ч. за срок от 3 години.

19. Петно № 31 находящо се в б-р “Ак. Ст. Младенов”, с площ от 110 кв.м., 
начална тръжна цена - 187,00 лв. месечен наем с ДДС и начален час на провеж-
дане на търга 15,00 ч. за срок от 3 години.

20. Петно № 32 находящо се в б-р “Ак. Ст. Младенов”, с площ от 59 кв.м., 
начална тръжна цена - 100,30 лв. месечен наем с ДДС и начален час на провеж-
дане на търга 15,15 ч. за срок от 3 години.

21. Петно № 33 находящо се в б-р “Ак. Ст. Младенов”, с площ от 17 кв.м., на-
чална тръжна цена - 28,90 лв. месечен наем с ДДС и начален час на провеждане 
на търга 15,30 ч. за срок от 3 години.

22. Петно № 34 находящо се в б-р “Ак. Ст. Младенов”, с площ от 81 кв.м., 
начална тръжна цена - 105,30 лв. месечен наем с ДДС и начален час на провеж-
дане на търга 15,45 ч. за срок от 3 години.

23. Петно № 36 находящо се в б-р “Ак. Ст. Младенов”, с площ от 4 кв.м., на-
чална тръжна цена - 6,80 лв. месечен наем с ДДС и начален час на провеждане 
на търга 16,00 ч. за срок от 3 години.

I. Търговете ще се проведат на 21.10.2020 г. в административната сграда на 
Община Видин, Партерен етаж – Медиен център от 10,00 часа.

II. заявления за участие в търгoвете и придружаващите ги документи се 
подават в срок до 20.10.2020 г. до 17,00 часа, в гр. Видин, пл. “Бдинци“ №2 ет.1 - 
„Информационен център“.

III. Тръжната документация се закупува в срок до 20.10.2020 г. До 16,00 ч. от 
административна сграда на ОП „Пазари и паркинги” ул. „Пазарска“ №8. Цена на 
документацията – 30 лв. без ДДС.

IV. време и начин за оглед - всеки работен ден.
V. депозит за участие в търга –100 лв. (сто  лева), внесени в срок до 

20.10.2020 г. по сметка на Община Видин IBAN: BG 53 STSA 9300 3300 0460 30, 
BIC: STSABGSF на “Банка ДСК” ЕАД, ФЦ Видин                                    

VI. начин и срок на плащане от спечелилия търга участник - плащането се 
извършва в едномесечен срок, от връчване на Заповедта на Кмета на Община 
Видин за определяне на спечелилия участник

VII. договорът се сключва след плащане на дължимите суми, съгласно сро-
ка указан в т. VI.

 Тел. за справки: 094 600726, 094 600727

Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за 
отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост на 

територията на община Видин:
1. Помещение с площ 14,00 кв.м., находящо се в с. Градец, Здравна служ-

ба, ет. 1 за лекарски кабинет, за срок от три години, начална тръжна цена – 5,60 
лв., месечен наем без ДДС и начален час за провеждане на търга - 10,00 ч.

2. Помещение с площ 55,00 кв.м., находящо се в с. Кошава, сградата на 
Здравна служба, ет. 1, за лекарски кабинет, за срок от три години, начална тръж-
на цена – 22,00 лв., месечен наем без ДДС и начален час за провеждане на търга 
- 10,15 ч

3. Помещение с площ 113,90 кв.м., находящо се в гр. Видин, имот с иденти-
фикатор 10971.502.204.1.30 по КК на гр. Видин, ул. „Дунавска“ № 1, ет. 1, за осъ-
ществяване на социална дейност, за срок от три години, начална тръжна цена 
– 273,36 лв., месечен наем без ДДС и начален час за провеждане на търга - 10,30 
ч.

4. Помещение с площ 70,00 кв.м., находящо се в с. Кошава, сградата на 
Културен дом, ет. 1, ПИ 245, кв. 36 за хранителен магазин, за срок от три години, 
начална тръжна цена – 126,00 лв., месечен наем без ДДС и начален час за про-
веждане на търга - 10,45 ч.

5. Помещение с площ 23,00 кв.м., находящо се в с. Покрайна, сградата на 
Кметството, ет. 1 за офис, за срок от три години, начална тръжна цена – 46,00 лв., 
месечен наем без ДДС и начален час за провеждане на търга - 11,00 ч.

I. Търговете ще се проведат на 21.10.2020 г. в административната сграда на 
Община Видин, Медиен център - партерен етаж.

II. Тръжната документация се закупува в срок до 20.10.2020 г. до 16,00 ч. от 
ет. 7, стая № 4 в административната сграда на Община Видин. Цена на докумен-
тацията – 40,00 лв. без ДДС.

III. заявления за участие в търговете и придружаващите ги документи се 
подават в срок до 20.10.2020 г. до 17,00 ч., в “Център за информация и обслуж-
ване на граждани”, административната сграда на Община Видин, ет.1.

IV. време и начин за оглед - всеки работен ден.
V. депозит за участие в търговете – 100,00 лв. (сто лева),  внесе-

ни в срок до 20.10.2020 г. включително, по сметка на Община Видин IBAN: 
BG53STSA93003300046030, BIC на “Банка ДСК” ЕАД: STSABGSF. 

VI. начин и срок на плащане от спечелилия търга участник:
• плащането се извършва в  едномесечен срок, от връчване на Заповедта 

на Кмета на община Видин за определяне на спечелилия участник
VII. договорът се сключва след плащане на дължимите суми, съгласно сро-

ка указан в т. VI. 
Тел. за справки 094/609 417  

общински драматичен театър - видин
дарителска кампания 

Дари средства за над-
пис на емлбематичната 

сграда на театъра
дарителска сметка:
Получател: Община 

Видин
Банка ДСК – Видин 

BIC: STSABGSF
IBAN: BG03STSA93008400046000
Код за пращане: 445100 – за страната
                              445200 – за чужбина
Основание: Дарение за Общински драматичен 

театър

продава 
имоТи

продавам етаж от 
къща 100 кв. м, дворно 
място 160 кв. м със са-
мостоятелен вход в идеа-
лен център, в близост до 
Черквата и МОЛ-а, цена 
69 000 лв.; тел.: 0898 633 
302

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

продавам панелна 
гарсониера в ж.к. „Бо-
нония“, ет. 6 (последен), 
цена 15 000 лв.; тел.: 
094/600 399, 0887 381 
855

продавам гарсониера 
в ж.к. „Гео Милев“, ет. 2, 
в добро състояние (лами-
нат/теракот), необзаведе-
на; цена 25 500 лв. - от 
собственик; тел.: 0879 
182 521

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

продавам двустаен 
панелен апартамент в 
ж.к. „Химик“, не е 
последен етаж, от 



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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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

дом за пълнолетни лица с 
деменция с.Салаш търси:

Фелдшер - 900.00 лв.;
Две медицински сестри - 850.00 лв. 

Тел. за контакт: 0877 445 861 - 
Галина Иванова, директор

собственик; тел.: 
0895 933 832

продавам дву-
стаен тухлен апартамент, 
65 кв. м, ет. 5 (последен) 
в ж.к. „Александър Стам-
болийски“, цена 32 500 
лв.; тел.: 094/600 399, 
0887 381 855

продавам във Ви-
дин къщи и апартаменти 
и парцели в Западна и 
Южна промишлена зона; 
тел.: 0888 622 789

продавам масивна 
едноетажна къща, с жи-
лищна площ около 75 кв. 
м, находяща се в цен-
тралната част на гр. Ви-
дин, с дворно място 375 
кв. м; тел.: 0877 151 848, 
0876 808 296

продавам ремонти-
ран двустаен панелен 
апартамент в близост до 
Пазара, ет. 5, не е после-
ден (ПВЦ дограма, нова 
баня, ламинат), цена 46 
500 лв.; тел.: 0898 633 
302

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

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

продавам тристаен 
тухлен апартамент в но-
вата част на ж.к. „Георги 
Бенковски“, ет. 1, с гараж 

и таванска боксониера; 
тел.: 094/600 399, 0887 
381 855

продавам двуста-
ен тухлен апартамент в 
ж.к. „Химик“, 61 кв. м, ет. 
2, цена 38 000 лв.; тел.: 
0898 633 302

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

продавам панелна 
гарсониера в ж.к. „Алек-
сандър Стамболийски“, 
ет. 7 (предпоследен); 
тел.: 094/600 399, 0887 
381 855

продавам гарсоние-
ра в ж.к. „Бонония“, ет. 3, 
след ремонт, цена 23 000 
лв.; тел.: 0898 633 302

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

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

продавам първи етаж 
от къща, гараж и двор, в 
района на 5-то Основно 
училище; 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

разни продаЖБи 

продавам електри-
ческа печка „Пауталия“, 
тестомесачка, работни 
маси, мраморна маса, 
телевизор и електриче-
ска печка с шест котлона; 
тел.: 0878 102539

продавам витрина, 
кантар, количка за за-
куски, маси и столове, 
стелаж, микровълнова 
печка, кафе-машина и 
стелаж за плодове; тел.: 
0878 102 539

продавам въглища и 
подпалки, цена 250 лв.; 
тел.: 0895 059 621

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

продавам банциг и 
борапарат; тел.: 0884 850 
159

продавам пелетна 
камина, 18 kW/70 кв. м, 

на два сезона; тел.: 0889 
194 907

разни кУпУва

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

раБоТа

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

Търся продавач на 
вестници; тел.: 0879 168 
048

УСлУги

Шпакловане, боядис-
ване, гипскартон, монтаж 
на ламиниран паркет; 
тел.: 0988 700 968

ремонт и продажба на 
хладилници и 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 стро-
ителство и ремонт, ел., 
ВиК, топло- и хидроизо-
лация, бани, кухни, гра-
нитогрес, 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, комбини-

рани бойлери, помпи и 
подово 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 китайски 
трактор, с плуг, ремарке, 
култиватор, загърляч и 
цистерна; тел.: 0876 771 
875

продавам комбайн 
„Нива”; тел.: 0899  318 
823

продавам трактор 
„Владимировец Т-25”, с 
пълен комплект техника; 
тел.: 0899 594 602

ЖивоТновЪдСТво

продавам кошери с 
пчели, 12-рамкови с ма-
газин, 10 броя, цена 150 
лв. за брой; тел.: 0888 
229 658
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Панаир на спорта за първи път във Видин

В Европейската сед-
мица на спорта #Beactive 
(23-30 септември) Община 
Видин подари прекрасен 
спортен празник. Той се 
организира за първи път 
и е в партньорство с Ми-
нистерство на младежта и 

спорта. На 26 септември 
стотици деца от различни 
видински спортни клубове, 
деца, които все още не са 

избрали своя предпочитан 
спорт, треньори, учители, 
родители и граждани дой-
доха на градския стадион 
„Георги Бенковски“.

Официалният старт 
на събитието бе даден от 
заместник-министърът на 
младежта и спорта доц. д-р 
Стоян Андонов. Той изка-
за своето удовлетворение, 
че Община Видин става 
част от кампанията, чието 
мото тази година е „Бъди 
активен всеки ден, всеки 
навсякъде спортува“. „Ев-

ропейската седмица на 
спорта е прекрасен начин 
родителите да запознаят 
децата с възможностите, 
които спортът може да им 
даде. Това е седмицата, в 
която можем да покажем, 
че спортът е важна част 

от нашето ежедневие, за-
щото здравето е по-важно 
от всичко" - каза замест-
ник-министърът и изрази 

своята благодарност към 
клубовете и институциите, 
които подкрепят инициа-
тивата. 

Участниците бяха при-
ветствани от кмета на об-
щина Видин д-р Цветан 
Ценков. „Видин има тра-
диции в спорта и се гордее 
със  своите състезатели, 
носители на призови места 
и прославили нашия град 
на национални, европей-
ски и световни първенства. 
Спортът дава дисциплина, 
учи ни как да живеем пъл-

ноценно и здравословно, 
защото един от големите 
проблеми е намелената 
двигателна активност на 
подрастващите. Спорту-
вайте, носете медали не 
само за нашия град, но 
и за нашата прекрасна 

страна“ – пожела кметът. 
Той подари на доц. Андо-
нов картина от видински 
художник със символа на 
старопрестолния Видин – 
средновековната крепост 
„Баба Вида“, и плакет с 
герба на Видин.

Спортното събитие 
включваше разнообразни 
прояви. Присъстващите 
наблюдаваха демонстра-
ции по футбол, баскетбол, 
волейбол, кану-каяк, лека 
атлетика, бокс, борба, 
самбо, джудо и култури-
зъм. Бяха организирани и 
състезателни игри. С го-
лям ентусиазъм 150 деца 
от различни възрасти, 
разделени на 5 отбора на 
„Звездите“, „Лъвчетата“,  
„Светкавиците“, „Машини-
те“ и „Остриетата“ мереха 
сили в бягането с чували, 
скок от място, тегленето 
на въже, лекоатлетическа-
та щафета, хвърлянето на 
копие. Победители бяха 

всички.
За участниците в иг-

рите бе организирана 
томбола. Четиригодиш-
ната Кристияна изтегли 
печелившите 10 номера, 
които спечелиха футбол-
ни, баскетболни и волей-
болните топки, които бяха 
дарени от Министерство 

на младежта и спорта. За 
всички деца кампанията 
#Beactive бе осигурила 
тениски. Община Видин 
също подари на младите 
състезатели от видински-
те спортни клубове много 
лакомства.

На спортния празник 
присъстваха заместник-
кметовете на община Ви-
дин Борислава Борисова, 

Десислава Тодорова и 
Светослав Скорчев; на-

чалникът на Регионалното 
управление на образова-
нието Веселка Асенова и 
председателят на Посто-
янната комисия за работа 
с децата, младежта, спор-
та и туризма при Общин-
ски съвет Наталия Милко-

ва. 
BeActive е част от ини-

циатива на Европейската 
комисия за насърчаване 
на спорта и физическата 
активност. Национален 
координатор за България 
е Министерство на мла-
дежта и спорта, а иници-
ативата е съфинансирана 
по програма „Еразъм+“ на 
Европейския съюз.

Официалния старт 
на събитието даде за-
местник-министърът 
на младежта и спорта 
доц. д-р Стоян Андонов


