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Първият етап от проекта на Община 
Видин за подмяна на отоплителни 
уреди с по-екологични се 

изпълнява с бързи темпове

Видинският театър ще представи 
премиерна за България постановка
Проектът се реализира с подкрепата на Община Видин

Александър Матеев, областен 
координатор на ПП ГЕРБ: 

"Листата ни има потенциал 
да бъде една от най-добрите, 

които Видин някога е имал" 

16% от родителите в област 
Видин биха се съгласили де-
цата им да бъдат изследва-

ни с антигенни тестове

„Мечтите на Венци Станев“
конкурс в памет на дългогодишния ди-
ректор на „царското“ учители във ви-
дин организира неговото семейство

Конкурс в памет Вен-
цислав Станев организи-
ра семейството на дъл-
гогодишния директор на 
СУ „Цар Симеон Велики“, 
който почина в края на 
миналата година. Близки-
те на Венци Станев при-

помнят, че той искрено 
вярваше, че трябва да 
се предостави възмож-
ност на всяко видинско 
дете да развива своите 
таланти, а мечтата му 
беше където и житей-
ският път да отведе тези 
деца, те винаги да но-
сят със себе си духа на 
своето училище, на своя 
роден град и на своята 
родина. Обявеният еже-
годен конкурс е начин 
тези мечти да бъдат про-
дължени.

Инициативата е под-
крепена от Регионалното 
управление на образова-
нието (РУО) във Видин. 
Подробности представи 
пред журналисти съ-

В област Видин 
16% от родителите на 
ученици и на деца, по-
сещаващи детски заве-
дения, биха се съгласи-
ли децата им да бъдат 
тествани с антигенен 
тест за наличие на ко-
ронавирус. Това показ-
ват резултатите от про-
веденото допитване за 
установяване на нагла-
сите сред родителите 
във Видинско. Данните 
представи началникът 
на Регионалното упра-
вление на образовани-
ето (РУО) Веселка Асе-
нова.

Тя посочи, че общо 
8148 родители са били 
анкетирани, което са 
87%. „Родителите, из-
разили положително 
становище за тестване 
на децата им с бързи 
антигенни тестове, са 
1329 или 16% – това е 
за цялата област Ви-
дин“, съобщи Асенова. 
Тя допълни, че в дет-
ските градини този про-
цент е по-малък – сред-
но 12% от родителите 
са изразили такова же-
лание, при анкетирани 

В началото на месеца 
видинският театър започ-
на репетиции на нова по-
становка, която ще е пре-
миерна не само за Видин, 
но и за България. Пиесата 
се казва „Ирония на съд-
бата“, а съвпадението с 
името на популярния руски 
филм от близкото минало 
никак не е случайна – фил-
мът е направен по пиеса, 
чийто текст е преведен на 
български специално за 
видинския театър. Поста-
новката ще включва и уни-
кална музика – песните са 
написани от композитор-
ката Вида Пиронкова. Ор-

"Аз съм повече човек 
на действията, откол-
кото на приказките. В 
ГЕРБ съм от самото на-

чало и е въпрос на чест 
да приема най-високия 

Кметове от Северозапада участваха 
в онлайн дискусия за енергийната 
ефективност на регионите
Форумът бе организиран от 
евродепутата Ева Майдел

Ролята на общините 
за постигане на цели-
те на „Зелената сделка“ 
– това беше темата на 
онлайн събитие, органи-
зирано от българския ев-
родепутат Ева Майдел. 
Форумът се проведе на 
18 февруари, а участие в 
него взеха вицепремиер-
ът на България Томислав 
Дончев, евродепутатът 
и бивш председател на 
Европейския парламент 
Йежи Бузек и кметове на 
общини от Северна Бъл-
гария, сред които и гра-
доначалниците на Видин 
– д-р Цветан Ценков, на 
Враца – Калин Каменов 
и на Монтана – Златко 
Живков. 

Очаква се България 
да получи над 2 млрд. 
евро, насочени специал-
но към регионите – сред-
ства в рамките на „Зеле-

ната сделка“. Отделно от 
това страната ни ще по-
лучи 6 млрд. евро евро-
пейски средства по Пла-
на за възстановяване от 
кризата с коронавируса 
– не малка част от тях 
ще бъдат инвестирани в 
различни мерки за енер-
гийна ефективност. 

На фона на тези сери-
озни суми, евродепутатът 
Ева Майдел бе катего-
рична, че най-важното е 
кои ще бъдат проектите, 
които ще реализират ам-
бициозните цели на „Зе-
лената сделка“. Майдел 
беше категорична, че 
тези цели са непостижи-
ми без участието на мест-
ната власт. „Затова днес 
във фокуса са регионите 
на България. И когато го-
ворим за енергийно пла-
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ниране на даден регион, 
основният акцент трябва 
да пада върху енергийната 
му ефективност, защото тя 
е доказано един мощен и  
инструмент. Политиките за 
енергийната ефективност 
са едни от малкото иконо-
мически ефективни начини 
да се подобрят условията 
за градска и околна среда 
и в същото време да успе-
ем да повишим удовлет-

ворението на гражданите 
от условията на живот, от 
качеството на живот и от 
качеството на общинските 
услуги“, заяви Майдел. Тя 
допълни, че по тази причи-
на е инициирала изготвяне-
то на наръчника Енергийна 
ефективност на региони-
те“, който да даде отговор 
на въпросите как общините 
могат да планират по-до-
бре, по-ефективно, по-ка-
чествено добивът и потреб-
лението на електроенергия 
на своята територия, как да 
развиват партньорства, как 
да подобряват капацитета 
си.

На свой ред вицепре-
миерът Томислав Дончев 
припомни, че в разработе-
ния План за възстановява-
не и устойчивост близо 4,5 
млрд. лв. са определени за 
финансиране на мерките 
по стълб „Зелена Бълга-
рия“. От тях 1,7 млрд. лв. 
са за повишаване на енер-
гийната ефективност на жи-
лищния сграден фонд; над 
417 млн. лв. – за енергийно 
обновяване на държавни и 

общински сгради, над 282 
млн. лв. – енергийно об-
новяване на промишлени 
сгради и над 452 млн. лв. 
– за финансиране на мерки 
за енергийна ефективност 
за уличното осветление. 

Томислав Дончев ко-
ментира, че вече са воде-
ни дълги обществени дис-
кусии както за този план, 
така и по повод фонда за 
справедлив преход и опе-
ративните програми, като 

цялата информация е дос-
тъпна и всеки заинтересо-
ван може да се запознае 
с параметрите, целите и 
приоритети. Затова вице-
премиерът отбеляза, че му 
се иска фокусът да е върху 
предизвикателствата, кои-
то предстоят. Предизвика-
телства, свързани с това 
как ще бъде изразходван 
този ресурс, за да се гаран-
тира максимална добавена 
стойност. 

във видин общинско-
то ръководство работи за 
създаване на първото в 
страната общинско енер-
гийно дружество

По време на изказва-
нето си видинският градо-
началник д-р Цветан Цен-
ков посочи, че предстои 
въвеждането на мерки за 
енергийна ефективност в 
13 многофамилни жилищ-
ни сгради, както и в адми-
нистративната сграда на 
Община Видин, като пара-
лелно се подготвят и други 
проекти. Вече е започнало 
изпълнението и на проект, 
благодарение на който в 

над 3000 домакинства ще 
бъдат подменени печките 
на дърва и въглища с котли 
на пелети или климатици. 
Цветан Ценков подчерта, 
че неговите и на екипа му 
усилия са насочени също 
така към оптимизиране на 
работата на Регионалното 
депо за битови отпадъци. 
Целта е до края на година-
та там да бъде въведена 
термична компостация, при 
която ще се произвежда 

енергия, както и сепарация 
на битовите отпадъци. 

„Важно нещо, което 
„Зелената сделка“ ни дава 
като възможност и което 
съм обещал да се случи, 
след като приемем бюдже-
та на Общината, е създава-
не на общинско енергийно 
дружество. Това предпри-
ятие ще акумулира в себе 
си няколко усилия. Първо, 
подмяна на уличното ос-
ветление с енергийноефек-
тивно, което ще доведе до 
намаляване на разходите 
с над 70%. Второ, активно 
в следващите три години 
ще работим за създава-
не на предпоставки за из-
граждане на малки елек-
трически централи върху 
общински терени и имоти, 
които да произвеждат ток 
от възобновяеми енергий-
ни източници. Общинското 
дружество има още една 
цел – да добие лиценз от 
националния регулативен 
орган, за да продава ток. 
Нещо повече, то ще се зах-
ване и с темата за осигуря-
ване на доставка на газ“, 

обясни кметът на Видин. 
Той допълни, че през след-
ващите години акцентът ще 
бъде поставен и върху съз-
даването на електрически 
градски и междуселищен 
транспорт, което също е 
сред приоритетите в „Зеле-
ната сделка“. Цветан Цен-
ков отбеляза, че твърде 
малко се говори за т.нар. 
„чисто“ земеделие, а това 
също трябва да е важен 
приоритет на екологичните 

и климатичните политики. 
във враца залагат на 

създаване на енергийно 
пасивни сгради

30 многофамилни жи-
лищни блока до момента 
са санирани във Враца, 
посочи в изказването си 
кметът на общината Калин 
Каменов. Той отбеляза, 
че на фона на над 200 на 
брой такива сгради, това 
е недостатъчно, така че е 
необходимо програмата за 
саниране да бъде продъл-
жена. Важен приоритет, в 
който трябва да се инве-
стира, е и екологичният 
градския транспорт – нещо 
важно за намаляване на 
количеството на фините 
прахови частици, отбеляза 
градоначалникът. 

„Друго, което според 
мен трябва да залегне в 
новите проекти е как енер-
гията от слънцето да се 
превръща в зелена енер-
гия, с която да намаляваме 
своите разходи. Тоест, да 
съумяваме всички да пра-
вим т.нар. пасивни сгради. 
Давам пример от Враца – 

направихме проект именно 
за такава пасивна сграда. 
Става въпрос за плувен 
басейн – всички знаете, 
че плувните басейни са 
скъпи за поддръжка спорт-
ни бази. С това, което ние 
залагаме, предвиждаме с 
над 50% да паднат разхо-
дите за поддръжка на тази 
зала. Сградата ще бъде с 
фотоволтаичен покрив – 
със соларни панели, така 
че тя ще бъде захранвана 

и от слънцето, и с помпи 
в земята. По същия начин 
планираме всички остана-
ли бъдещи сгради, така че 
да намаляваме енергийни-
те загуби и да използваме 
източниците, които ни дава 
природата“, обясни Калин 
Каменов. 

Кметът на Враца допъл-
ни, че друг акцент, върху 
който Общината залага при 
подготовката на проекти за 
новия програмен период е 
публични сгради с водород-
ни клетки. „Така че наисти-
на да има екологични въз-
можности за отоплени на 
детски градини, на публич-
ни сгради, на спортни зали, 
което ще доведе и до една 
качествена, природосъо-
бразна енергийна ефектив-
ност“, отбеляза Каменов.

в монтана подменят 
отоплителните уреди на 
домакинства с по-еколо-
гични

Кметът на Монтана Зла-
тко Живков също заяви, че 
програмата за саниране 
трябва да бъде продълже-
на, защото трудно ще се на-

мери друга програма, която 
да е стигнала до толкова 
много хора. Той отбеляза, 
че в община Монтана има 
още десетки проекти за са-
ниране на сгради, които в 
момента чакат финансира-
не. На второ място Златков 
Живков отбеляза голямата 
значимост на инвестициите 
в енергоспестяващо улично 
осветление. 

Градоначалникът на 
Монтана обърна внимание 

на два проекта, които 
Общината в момента 
изпълнява. „Основ-
ните замърсители за 
българските градове 
са три – отоплението 
на дърва и въглища, 
старите автомобили и 
производствените за-
мърсители. Община 
Монтана изпълнява 
проект по програма 
„Лайф“ за подмяна на 

уредите за отопление. По 
тази програма над 500 се-
мейства в Монтана смени-
ха старите си печки с котли 
за пелети, климатици и си-
ньо гориво – ние сме един 
от седемте града в Бълга-
рия, които имаме общест-
вен и частен сектор, който 
се отоплява на газ“, обясни 
Живков. Той допълни, че 
по втори проект още 2500 
домакинства ще получат 
екологични системи за ото-
пление. Градоначалникът 
отбеляза, че за справяне 
с проблема със замърсе-
ния въздух е необходима и 
промяна на нормативната 
уредба в посока регулира-
не на използването на ста-
ри автомобили.

„Това, което ни пред-
стои, са от една страна ог-
ромни възможности, и огро-
мни отговорности от друга 
страна. Как ще се справим 
и доколко ще се справим – 
оценките ги дават нашите 
съграждани“, отбеляза в 
заключение кметът на Мон-
тана.

Първият етап от проекта на Община Видин за подмяна на отоплителни уреди с по-екологични се изпълнява с бързи темпове

Кметове от Северозапада участваха в онлайн дискусия за енергийната ефективност на регионите

Първият етап от про-
екта на Община Видин за 
подмяна на отоплителни 
уреди с по-екологични се 
изпълнява с бързи тем-
пове. Това стана ясно 
на проведена работна 
среща (на 16 февруари) 
по проект „Подобряване 
на качеството на атмос-
ферния въздух в Община 
Видин“, по време на коя-
то експерти от фирмата, 
ангажирана с дейностите 
по първия етап, увериха, 
че всичко ще бъде извър-
шено в срок. Стремежът 
е възможно най-скоро да 
бъдат определени крите-
риите за кандидатстване 
и да започне приемът на 
заявления от видински 
граждани, които желаят да 
се възползват от възмож-
ността напълно безплатно 

старите им отоплителни 
уреди на дърва и въглища 
да бъдат заменени с нови, 
по-екологични. 

Представителите на 
фирмата-изпълнител съ-
общиха, че интересът от 
страна на видинлии е зна-
чителен. Това се доказва 
от многобройните обаж-
дания, които постъпват на 
специално обявените за 
целта телефони.

подаването на заявле-
ния от граждани се очаква 
да започне от 15 април

Ще бъдат анкетирани 
над 4000 души, за да се 
установи какви са нагла-
сите сред хората в община 
Видин, отопляващи се на 
твърдо гориво, за преми-
наване към по-екологич-
но отопление. Анкетното 
проучване започна от края 
на миналата седмица. До-

питването се извършва 
от анкетьори – лично или 
по телефон. Желаещи-
те да попълнят анкетата 
могат да направят това и 
онлайн, на интернет стра-
ницата на Община Видин 
в раздел Услуги/ Анкети, 
или като посетят Центъра 
за административно об-
служване.

На база на резултатите 
от анкетното проучване, 
както и въз основа на про-
ведени информационни 
срещи от фирмата-изпъл-
нител на дейностите по 
първия етап на проекта, 
ще бъдат определени кри-
териите за кандидатства-
не. 

От Община Видин ува-
домиха, че от 15.04.2021 
година се очаква да запо-
чне приемът на заявления 

от желаещите да се въз-
ползват от безплатна под-
мяна на отоплителните им 
уреди на дърва и въглища 
с енергоспестяващи таки-
ва. Периодът за кандидат-
стване ще е един месец. 
Чрез сайта на Общината, 
както и чрез средствата за 
масово осведомяване ви-

динлии ще бъдат регуляр-
но информирани за всички 
срокове.

Първият етап на проек-
та ще приключи на 31 май, 
след което ще се премине 
към втория, когато ще се 
извършва и реалната под-
мяна на отоплителните 
уреди.

Евродепутатът Ева Майдел Кметът на Видин Цветан Ценков Кметът на Враца Калин Каменов Кметът на Монтана Златко Живков



3

w от стр. 1

пост в партията на те-
риторията на своята об-
ласт. Никога не съм бягал 
от отговорност, мисля 
така да бъде и занапред." 
Така новият областен 
координатор на ГЕРБ във 
Видин Александър Мате-
ев коментира в студиото 
на Радио “Видин” защо е 
приел да заеме този пост  
в навечерието на парла-
ментарните избори. 

- Какъв стил на ра-
бота в областното 
ръководство на ГЕРБ 
ще се стремите да по-
стигнете, кое ще бъде 
новото? 

александър матеев: 
Предложих на колегите от 
предизборния щаб, на об-
щинските ръководители, и 
беше прието, въвеждане-
то на личната отговорност. 
Политиката е отборна ра-
бота, но всеки трябва да 
носи лична отговорност 
за своите действия и без-
действия. Много е важен 
и личният пример - когато 
говорим нещо на хората, 
те трябва да го виждат и в 
нашите действия. Не зная 
дали това е нов начин на 
работа, но е мой начин на 
работа. 

- Защо се наложи 
тази „рокада“, има ли 
спад в доверието на ръ-
ководството на ГЕРБ 
към областната струк-
тура на партията? 

александър матеев: 
Във всяко дълго управле-
ние идва момент на умо-
ра. ГЕРБ губи последните 
няколко избора във Видин, 
което показва, че има спад 
на доверието на граждани-
те към партията и по-точно 
към нейното ръководство. 
Наложи се да се предаде 
щафетата на областното 
ръководство с една един-
ствена цел - да се влее 
нова енергия в партията и 
да продължим напред, за-
щото състезанието, което 
ни предстои е изключител-
но важно не само за нашия 
регион, а и за България. 

- С каква листа ще 
търсите подкрепа на 
предстоящите избори? 

александър матеев:  
Един от най-важните ни 
приоритети беше да отво-
рим листите на ПП ГЕРБ 
за гражданите. Около 30 
човека са номинирани, 20 
от които са хора с "парти-
ен билет", а останалите са 
граждани, като няколко от 
тях са с доста голям брой 
номинации. Тези номина-
ции са изпратени на Из-
пълнителната комисия в 
централата на ГЕРБ. 

- Можете ли да посо-
чите конкретни имена 
в листата? 

александър матеев: 
Аз съм сред номинирани-
те, но не бих искал да по-

сочвам други име-
на, защото не зная 
дали тези хора 
биха приели тази 
номинация. Едно е 
да бъдеш номини-
ран, а съвсем дру-
го е да приемеш 
да влезеш в сама-
та листа. Тепърва 
предстоят разго-
вори с хората, кои-
то са номинирани. 
Сред номинирани-
те има такива, кои-
то изпъкват с много 
номинации, това са хора с 
ясна гражданска позиция. 
Ако приемат да са в наша-
та листа, то това ще бъде 
чест за нас. Тази листа 
има потенциал да бъде 
една от най-добрите, кои-
то Видин някога е имал. 

- Какви личности ще 
има в листата? 

александър матеев: 
В листата на ГЕРБ са ос-
тавени три места за граж-
данска квота. Целта ни е 
от листата на ГЕРБ във 
Видин в Народното събра-
ние да влязат поне трима 
души. Това е много амби-
циозна цел, но в крайна 
сметка летвата, която сме 
си поставили, е да сме 
първа политическа сила 
на тези избори в облас-
тта.

- Поставени ли са 
пред Вас конкретни из-
исквания от ръковод-
ството на партията? 

александър матеев: 
Ако ГЕРБ не спечели тези 
избори ще е лошо не само 
за симпатизантите на 
ГЕРБ, а и за цяла Бълга-
рия. Имам изцяло пълен 
картбланш от Изпълнител-
ната комисия на ГЕРБ за 
всички партийни действия 
в област Видин. Нямам 
конкретно поставени цели. 
Целите си ги поставяме 
ние - на регионално ниво.

- Какво е състояние-
то на местните струк-
тури на ПП ГЕРБ в об-
ласт Видин, преодолян 
ли е „разколът“? 

александър матеев: 
Всички знаем какво се 
случи миналата година в 
ГЕРБ Видин - част от об-
ластното и общинското 
ръководство се отказа от 
членството и се вля в нов 
политически формат. Това 
е тяхно решение, не бих 
искал да го коментирам. 
ПП ГЕРБ е жив органи-
зъм - едни идват, други си 
тръгват... Лошото е когато 
тези, които си тръгват, се 
отричат от всичко, в което 
са вярвали до онзи ден и 
сега едва ли не се предста-
вят за нови лица. До един 
момент си бил "острие на 
ГЕРБ", а сега си "острието 
срещу ГЕРБ". Това раз-
двоение не го разбирам. 
В момента структурите по 
места работят, всичко е 
спокойно. Разцеплението 

е преодоляно. Върви "пре-
глед на войските". В две от 
структурите и кметовете 
има проблем - в Ново село 
и в Чупрене. Там ГЕРБ с 
ГЕРБ не си говорят. Това 
е пагубно за общините и 
трябва да се намери раз-
умно решение. Надявам 
се преди изборите да бъде 
решен този проблем. Във 
Видин, с кмета, с пред-
седателя на Общинския 
съвет, с областния упра-
вител работим добре по 
ред инициативи, които те-
първа ще стават видни за 
хората. 

- Каква кампания да 
очакваме от ГЕРБ? 

александър матеев: 
Такава, каквато винаги сме 
водили - позитивна, лице в 
лице с хората и да обеща-
ваме само това, което ще 
можем да изпълним. Оч-
акваме всеки момент да 
бъде одобрена управлен-
ската програма на партия-
та, която да бъде разясне-
на на хората, а популизма 
ще го оставим за нашите 
опоненти. 

- Какви хора очаква-
те да ви подкрепят? 

александър матеев: 
Подкрепа очаквам от 
всички, защото това пра-
вителство и ГЕРБ започ-
на да инвестира в нашия 
регион. Това се вижда от 
всички граждани. Ние сме 
оставили голям процент от 
нашата листа свободна за 
тях, така че да има за кого 
да гласуват - да гласуват 
за себе си. 

- Това ли е новият 
момент в предизборна-
та кампания на ГЕРБ? 

александър матеев: 
Да. Нови хора, отваряне 
на партията към гражда-
ните, хората, които бяха 
на протестите (от начало-
то на 2018 година за ма-
гистрален път до Видин 
и тунел под "Петрохан" б. 
р.) да влязат в листите, да 
влязат в парламента и да 
направят тази промяна, за 
която те жадуват. 

- Отчитате ли греш-
ки, които ГЕРБ допусна 
на национално и регио-
нално ниво?

александър матеев: 
Не греши само този, който 
не работи. Една от греш-
ките, които касаят нашия 
регион, е дисбалансът на 
развитие на районите в 
България, но този дисба-

Александър Матеев, областен координатор на ПП ГЕРБ: 

"Листата ни има потенциал да бъде една от най-добрите, които Видин някога е имал" 

Поклон към Апостола

ланс не е от сега, не е от 
последните 5-10 години, 
а е от времето на проме-
ните. В момента обаче 
виждаме, че ГЕРБ прави 
стъпки този дисбаланс 
да бъде отстранен - с го-
лемите инфраструктурни 
проекти, с инвестициите, 
които се предвиждат за 
нашия регион. На мест-
но ниво грешката на об-
ластното ръководство на 
ГЕРБ е, че не припозна 
протеста за построяване-
то на пътя. Трябваше да 
се намери баланс между 
партийния интерес и инте-
ресът на гражданите. Ако 
нямаше как да се включат 
в протеста, поне можеше 
да не пречат. Смятам, че 
това е голяма грешка на 
тогавашното ръководство. 

Кметът спокойно 
можеше да зае-
ме позицията на 
гражданите или 
най-малкото - да 
не пречи. 

- Как ще пре-
одолявате на-
трупаните не-
гативи? 

александър 
матеев: С нови 
лица, с открита 
кампания. Всич-
ки тези проблеми 

трябва да се изговорят. 
Разбира се, че има греш-
ки, но в крайна сметка има 
и прошка. 

- В кои политически 
сили виждате основни-
те си опоненти? 

александър матеев: На 
регионално ниво основни-
ят ни опонент е БСП. Друг 
опонент ни е купеният вот. 
Купеният вот е голям бич 
за нашия район. Призова-
вам органите на МВР да 
си свършат работата на 
тези избори. 

- Защо ГЕРБ трябва 
да спечели тези избо-
ри? 

александър матеев: 
Защото няма по-добри 
от нас. С пандемията се 
справяме по абсолютно 

добър начин. България 
стои добре финансово, 
въпреки всички разходи. 
За пръв път държавата се 
фокусира в Северозапа-
да. Държавата чу това, ко-
ето искахме - магистрала, 
тунел. Когато най-сетне 
ни чуха, би било много 
жалко Видин и видинчани 
да обърнат гръб и с лека 
ръка да се откажат от тази 
инвестиция. Не се съмня-
вам, че ако ГЕРБ не упра-
влява, просто този проект 
няма да се случи. ГЕРБ е 
готова да бъде и в опози-
ция, но всички знаем как 
управляват БСП и ДПС 
- фалират банки, спират 
еврофондове, безработи-
цата и корупцията растат, 
спира строителството...   

- Можете ли да га-
рантирате, че ако ГЕРБ 
спечели тези избори 
и отново управлява, 
тези хубави проекти за 
Северозапада ще про-
дължат? 

александър матеев: 
Аз мога да гарантирам, че 
ще направя всичко въз-
можно гласът на Видин 
да се чува и това, което е 
обещано, да се изпълни. 
Всичко, което зависи от 
мен. 

П р е д с т а -
вители на ПП 
ГЕРБ - Видин 
почетоха па-
метта на Апос-
тола, отбе-
лязвайки 148 
години от не-
говата гибел. 
На паметника 
на Васил Лев-
ски бяха под-
несени цветя в 
знак на призна-
телност и пре-
клонение пред 
неговия живот 
и свято дело
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77% от родителите на 
деца, посещаващи детски 
заведения. За училищата 
средният процент е 17%, 
като са анкетирани 90% 
от родителите на деца в 
училищна възраст.

Като цяло резулта-
тите в област Видин се 
приближават до общите 
за страната, отбеляза 
началникът на РУО – Ви-
дин. „Всеки има право да 

избере за неговото дете. 
Кога ще бъдат тези тесто-
ве, не можем да кажем 
– когато има готовност, 
Министерството на обра-
зованието и науката ще го 
обяви“, посочи Асенова. 

След проведена преди 
дни среща между минис-
търа на образованието и 
представители на роди-
телски организации ста-
на ясно, че тестване ще 
има само сред учениците 
от първи до дванадесети 

клас, то ще е добровол-
но и при непълнолетни 
ученици ще се прави 
само със съгласието на 
родителите им. От обра-
зователното ведомство 
обясниха, че целта на 
провеждането на анти-
генно тестване сред уче-
ниците е да се направи 
„моментна снимка“ на за-
боляемостта в училища-
та след частичното въз-
становяване на учебния 
процес. За резултатите 

на всеки един ученик ще 
бъдат уведомени лично 
неговите родители, а при 
необходимост от послед-
ващи действия (каран-
тиниране на паралелка 
и/или допълнително из-
следвания на контакт-
ни лица) – съответният 
класен ръководител и 
директор на училище. В 
резултат на получената 
информация от проучва-
нето и осигуряването на 
необходимия брой тесто-

ве, ще бъде опреде-
лено за отделните 
училища времето и 
медицинските спе-
циалисти, които ще 
извършат тества-
нето. На учениците 
ще бъде направен 
антигенен тест от 
медицинско лице, 
като процедурата 
цели откриване на 
вируса, което може 
да предизвика лока-
лен дискомфорт, поясни-

ха още от МОН.

Започва обновяване на старите 
социални квартири в Монтана

16% от родителите в област Видин биха се съгласили 
децата им да бъдат изследвани с антигенни тестове

Монтана и Пирот обновяват спортни съоръже-
ния по програма Intrreg България – Сърбия 

Министър Аврамова и областният управител на Враца Николова дадоха 
старт на изграждането на важен за община Козлодуй проект

Близо половината 
или 22 от старите па-
нелни общинските жили-
ща в Монтана ще бъдат 
ремонтирани по проект 
за осъвременяване на 
социалната инфраструк-
тура, съобщи кметът 
Златко Живков. В апар-
таментите в квартал 
„Младост" са настанени 
хора в неравностойно 
положение от различ-

ни уязвими групи. През 
тази година поетапно те 
ще бъдат преместени в 
оборотни жилища, за да 
бъде извършен ремонт, 
преоборудване и обза-
веждане на общинските 
квартири. С осъвреме-
няването на жилищните 
блокове ще бъдат поста-
вени и мобилни устрой-
ства за достъп на хора с 
увреждания. 

Инвестицията е в раз-
мер на 1 014 000 лева, 
като 953 000 от тях са 
безвъзмездна финансова 
помощ по програма „Ре-
гиони в развитие", а 63 
430 лева се осигуряват 
от общинския бюджет.  
Строителните дейности 
ще бъдат извършени на 
7 етапа и трябва да при-
ключат до 2023 година.  

Футболното игрище в 
село Николово ще бъде 
модернизирано по тран-
сграничен проект Бълга-
рия – Сърбия. За пореден 
път заедно си партнират 
Община Монтана и Общи-
на Пирот, съобщи кметът 
Златко Живков. Водещ 
партньор е сръбската 
община. В срок от годи-
на и половина трябва да 
бъде изградена нова по-
ливна система и дренаж 
на стадиона с размери 
100 на 65 метра. Ще бъ-
дат направени нови три-
буни и реконструирани 
съществуващите, така че 
стадионът ще има 180 се-
дящи места. Предвиден е 
ремонт и разширяване 
на съблекалните, както 
и обособяване на повече 
паркоместа.

Бюджетът на проекта 
за двете общини е 687 
523 евро. Община Пирот 
в Сърбия ще разполага с 
413 945 евро, а Община 
Монтана с 273 578 евро. 
Средствата ще бъдат ин-
вестирани в изграждане 
на спортната инфраструк-
тура, провеждане на обу-
чения, разработване на 
стратегия за развитие на 
спорта и на уеб сайт. 

Монтана и Пирот имат 
устойчиво партньорство 
в разработването и ре-
ализирането на десет 
проекта по програмата 
за трансгранично сътруд-
ничество. Двете общини 
досега са работили заед-
но за развитието си в раз-
лични сфери – здравео-
пазване, култура, спорт и 
туризъм. 

Старт на първи етап от 
Проект „Благоустрояване 
на пространството източ-
но от читалище „Христо 
Ботев” в гр. Козлодуй (ре-
конструкция на парка на 
ул. „Христо Ботев”) и обно-
вяване на парк в централ-
ната част на село Гложе-
не, община Козлодуй” се 
даде в присъствието на 
министър Петя Аврамова 
и областния управител на 

Враца Малина Николова. 
Проектът се финансира по 
Програмата за развитие 
на селските райони 2014 
– 2020 г., като безвъзмезд-
ната финансова помощ 
е на стойност близо 760 
хил. лв.

„Община Козлодуй и 
нейният кмет винаги са 
били пример за това как 
с упоритост, старание и 
хъс могат да се постигат и 

най-амбициозните 
цели“, отбеляза при 
откриването ми-
нистърът на реги-
оналното развитие 
и благоустройство. 
„Обликът на Козло-
дуй се променя вся-
ка година към по-
добро, гражданите 
му се радват на по-
приветлива и краси-
ва градска среда. 
Това става благода-
рение на работата 

на местната власт 
и с подкрепата на Прави-
телството и програмите 
на ЕС. Освен спечелените 
от Общината проекти по 
различни програми на ЕС, 
от 2017 г. до момента с 
постановления на Минис-
терски съвет на Козлодуй 
са отпуснати над 8,7 млн. 
лв. Сред по-знаковите 
проекти са ремонт на цен-

тралния площад в града 
и ремонт на сградата на 
Народно читалище „Яким 
Деспотов“ в с. Гложене. В 
края на миналата година 
бяха отпуснати близо 1,3 
млн. лв. за благоустроява-
не на ул. „Симеон Русков“ 
в града. Северозападна 
България е приоритет за 
Правителството и моя лич-
на кауза. С реализацията 
на големите инфраструк-
турни обекти като пътя 
Ботевград – Видин, ще 
спомогнем за развитието 
на област Враца и целия 
регион и за привличането 
на още инвестиции“, под-
черта Петя Аврамова.

Строително-ремонтни-
те дейности по проекта за 
реконструкция на парка на 
ул. „Христо Ботев“ в Козло-
дуй предвиждат изгражда-
не на зона за отдих и мес-
та за почивка с озеленени 

и цветни площи, фонтан и 
детска площадка за игра 
на деца от 3 до 12 годи-
ни. Планира се доизграж-
дане и рехабилитация на 
съществуващия паркинг. 
Проектирана е автомати-
зирана подземна полив-
на система за зелените 
площи и цветната расти-
телност. Вторият етап на 
проекта включва обновя-

ване на парк в централна-
та част на село Гложене, 
община Козлодуй.

„Сигурна съм, че фирма 
„Проинвест строй” ЕООД ” 
ще изпълни проекта в срок 
и с качество. Всички ние 
ще имаме възможност да 
се наслаждаваме на този 
невероятен парк”, сподели 
кметът на община Козло-
дуй Маринела Николова.
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кестрацията и записите 
на музиката, необходими 
за спектакъла, са анга-
жимент на Симфониета 
– Видин. 

На 17 декември кме-
тът на община Видин д-р 
Цветан Ценков и замест-
ник-кметът Борислава 
Борисова обсъдиха пред-
стоящата премиерна по-
становка с директора на 
Общинския драматичен 
театър Дейвид Славчев, 
директора на Симфони-
ета – Видин Мирослав 
Кръстев и композиторка-
та Вида Пиронкова. В на-
чалото на разговора гра-
доначалникът припомни, 
че във Видин е построена 
първата в България след 
Освобождението сграда 
специално за театър и 
това става с дарения на 
видинските граждани. 
И изрази надежда отно-
во да станем свидетели 
на подобно обединени в 
името на културата. Кме-
тът Ценков беше катего-
ричен, че общият 
стремеж трябва да 
е превръщането на 
Видин в прекрасен 
културен център, 
какъвто е бил през 
вековете. „Усилия-
та ни, съвместно с 
театъра, със Сим-
фониетата, с Кук-
ления театър, с Ду-
ховия оркестър, с 
Ансамбъл „Дунав“, 
са да завоюваме 
престижно място 
на Видин в челната 
тройка на Бълга-
рия“, подчерта Цве-
тан Ценков. 

На свой ред за-
местник-кметица -
та Борислава Борсова 
поздрави директора на 
видинския театър Дей-
вид Славчев за хубавата 
идея, с която показва на 
видинските граждани, че 
успехът минава през това 
всички културни институ-
ти да работят заедно. И 
благодари на директора 
на Симфониетата Миро-
слав Кръстев и компози-
торката Вида Пиронкова 
за участието им в този 

пругата на Венци Станев 
– Нели. Участие в прес-
конференцията взе и на-
чалникът на РУО Веселка 
Асенова.

„Искахме да съхраним 
всичко, което през годи-
ните Венци мечтаеше да 
направи и е правил. Да 
продължат да се реализи-
рат неговите мечти децата 
на Видин да откриват нови 
светове и да ги пренасят 
в своето родно място. За-
щото всички завършващи 
ученици той заклеваше да 
помнят своето училище, 
своя град и своята родина 

„Мечтите на Венци Станев“

Видинският театър ще представи 
премиерна за България постановка

и да се връщат“, сподели 
Нели Станева.

регламентът дава 
възможност за изява на 
деца и младежи с разно-
родни интереси. 

Учениците на възраст 
от 16 до 19 години ще мо-
гат да участват в конкурс 
за есе или кратък разказ, 
като темата за 2021 годи-
на е „Мечтите не умират“. 
Срокът за предаване на 
творбите е до 30 април, 
като те могат да бъдат 
изпратени на хартиен но-
сител в СУ „Цар Симеон 

Велики“ (гр. Видин, ул. 
Търговска №6“), или по 
имейл: csv_vidin@mail.bg. 

Видинските младежи 

на възраст от 16 до 19 го-
дини, които са с интереси 
в точните науки, ще могат 
да участват в конкурс с 

математически профил, 
като идеята е да покажат 
способности за логическо 
мислене и за решаване на 
казуси. Математическият 
конкурс ще се проведе при 
условия и задания, разра-
ботени и определени от 
РУО – Видин 

Авторът на отличената 
като победител литератур-
на творба и победителят в 
математическия конкурс 
ще бъдат наградени с 
посещение в Брюксел и 
намиращите се там ин-
ституции на ЕС, като ще 

бъде придружени от свои 
преподаватели. Заелите 
второ място ученици пък 
ще получат предметни на-
гради. 

Децата от 8 до 10-го-
дишна възраст ще могат 
да се включат в състеза-
ние по плуване, което ще 
се проведе на спортното 
съоръжение в СУ „Цар 
Симеон Велики“, на оп-
ределени от училището 
дата и час. Участниците 
ще трябва да преплуват 
две дължини на басейна, 
а завършилите на първо и 
на второ място ще бъдат 
отличени с предметни на-
гради. 

Директорът на Общин-
ския драматичен театър 
Дейвид Славчев

Композиторката Вида 
Пиронкова

Директорът на Симфо-
ниета – Видин Мирослав 
Кръстев

проект. „Вие ще дадете 
възможност на видин-
ската публика да се рад-
ва на една нова пиеса, 
непоставяна до днес в 
България, преведена 
за пръв път от руски на 
български специално за 
видинския театър. Това 
ще донесе успех на ви-
динския театър не само 
в България, а и в чужби-
на“, заяви Борисова.

Директорът на Дра-
матичния театър използ-
ва случая, за да бла-
годари за получената 
подкрепа от общинското 
ръководство: „Благодаря 
на първо място на кмета 
д-р Ценков, защото тази 
пиеса не е по нашите 
сили финансово – това 
е много голям проект и 
съответно е много скъп“, 
каза Дейвид Славчев. 

Той разказа и подроб-
ности за пиесата, която 
определи като изключи-

телна. „Изключителна е 
заради това, че за пръв 
път се поставя в Бъл-
гария. Това е много из-
вестен материал – всеки 
знае филма „Ирония на 
съдбата“, една наисти-
на изключително сладка 
история. Предполагам, 
че повечето хора, които 
помнят филма, го свърз-
ват и с великолепните 
песни. Там има седем 

великолепни песни, ко-
ито до ден днешен се 
пеят. Когато започнахме 
да правим този проект, 
много мислих – исках 
да не имитираме руски-
те песни, а да направим 
наши, български. И се 
чудих много кой е пра-
вилният човек за това. 
Спрях се на г-жа Вида 
Пиронкова, която за мое 

щастие прие поканата“, 
обясни Славчев. 

Вида Пиронкова е 
сред най-известните 
съвременни български 
композитори, като го-
лямата й слава дойде с 
песента „Гълъбо“. Са-
мата Пиронкова споде-
ли, че се надява някои 
от песните, написани за 
пиесата „Ирония на съд-
бата“, дори да надминат 

този успех. „Бих го наре-
кла „пръст на съдбата“, 
което ме доведе тук – аз 
се казвам Вида, идвам в 
театър „Вида“, в град Ви-
дин, до Бабините видини 
кули“, обясни компози-
торката. Допълни, че за-
това, виждайки намесата 
на провидението, не се 
колебала дълго преди 
да приеме предложени-

ето на Дейвид Славчев 
да създаде музиката за 
този спектакъл. 

„Приех задачата мно-
го присърце. Филмът е с 
разкошен сюжет, който 
се доближава до музика-
та, която аз правя – нещо 
много романтично, нещо 
много чувствено. Тексто-
вете също са мои – това 
са текстове за надежда-
та, за любовта, за търсе-

нето на ближния, за обе-
диняване на двете души, 
които се търсят постоян-
но в живота. Направих и 
един валс, който е рам-
ката на спектакъла и ще 
бъде невероятно запом-
нящ се“, заяви Пирон-
кова, като допълни, че 
се работи изключително 
професионално, което е 
и гаранция за успеха.

Тя сподели, че е 
възхитена от град 
Видин и го оприли-
чи на „малко бижу“, 
„една малка Виена“. 
„Дунава, сградите – 
типичен виенски дух 
има града. Компли-
менти на всички – и 
най-вече на Общи-
ната, че поддържате 
това високо ниво. 
Виждам неща, ко-
ито ме изумиха. А 
дойдох със страх, 
заради слуховете 
какво е положение-
то тук. И изведнъж 
попадам в една ис-
тинска Европа. Така 
че от Видин трябва 

да взимат пример всички 
градове“, заяви Вида Пи-
ронкова. 

Директорът на Сим-
фониета – Видин Миро-
слав Кръстев на свой 
ред сподели, че за него 
е удоволствие да е в 
екипа на този проект, 
който е трети съвместен 
на видинския театър и 
Симфониета – Видин, но 
най-мащабен до момен-

та. „Убеден съм, че това 
ще бъде успешен проект, 
тъй като тук се сливат 
две изкуства, всяко от ко-
ето е носител на различ-
на енергия, специфична, 
и въздействие върху зри-
телите. Имаме един пре-
красен театрален екип, с 
традиции и с креативно 
мислене. Имаме една 
прекрасна музика, на-
писана от г-жа Вида Пи-
ронкова и също прекрас-
ни текстове на песните; 
имаме един симфоничен 
оркестър, който стои в 
челните места в българ-
ското музикално прос-
транство. Така че имаме 
всички условия този про-
ект да бъде успешен и, 
разбира се, да има дълъг 
„живот“, подчерта Миро-
слав Кръстев. 

По време на срещата 
директорът на видинския 
театър Дейвид Славчев 
приветства политиката, 
която Община Видин и 
кметът Цветан Ценков 
водят в сферата на кул-
турата. „Липсва ни кауза. 
Една кауза обединява 
народа. Моите впечатле-
ния са, че Вашето жела-
ние е културата да бъде 
кауза. Това е каузата, 
която във Вашия мандат 
можем да превърнем в 
ракетоносител, който да 
донесе много на Видин 
– и приходи, и имидж“, 
заяви Славчев. 

На свой ред видински-
ят градоначалник под-
черта, че Общината ще 
разчита на съдействието 
на културните институ-
ти за провеждането на 
множеството фестивали, 
които предвижда кул-
турният календар. „През 
културата ние можем да 
поставим акцента вър-
ху историята и върху 
бъдещите туристически 
продукти, които ще се 
създадат. Видин трябва 
да се стреми към една 
цел – да се превърне Се-
верозападният регион, с 
център Видин, във воде-
ща балканска туристиче-
ска дестинация“, отбеля-
за Цветан Ценков.
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о б Я в а
    На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.90 и чл.91 от ППЗСП, 

Заповеди № РД01-201/15.02.2012г. и № РД01-209/15.02.2013г. на Изпълнителния директор на 
Агенцията за социално подпомагане и Заповед № РД-02-11-269/17.02.2021г. 

о б Я в Я в а м:
конкурс за възлагане управлението  на социална услуга „център за социална рехабилита-

ция и интеграция” на територията на община видин

 Процедура за провеждане на публичен търг 
с тайно наддаване за продажба на  училищен ав-
тобус ОТОЙОЛ Е 27.14, брой места 27+1, рег.№ 
СА1644НТ, собственост на Община Видин:

- Дата на първа регистрация – 15.05.09г.
- Свидетелство за регистрация: 

№003621955/20.05.09г.
- Цвят: Жълт
- Рама: NMP111ALH01200006
- Двигател: 697TC55LLSZ8A6925, 100 kW, ди-

зел EURO 4
общо състояние:Незадволително, не е в дви-

жение. Счупени: предно стъкло, странични стъкла в 
задната част отляво и отдясно, ляво огледало изкър-
тено, изкъртена лява обшивка в предна и задна част 
и побитости по цялата страна, корозия по купето, не-
годен акумулатор, годност на гуми 20%-за смяна.

Необходима е проверка на функциониране на 
всички системи в оторизиран фирмен сервиз, вслед-
ствие продължителен престой на открито без да се 
ползва.  

I.  начална тръжна цена – 3 769,00 лв. без ДДС
II. търгът ще се проведe на 10.03.2021г. от 

10,00ч. в административната сграда на община Ви-
дин, Медиен център-партерен етаж.

III. заявление за участие в търга и придружава-
щите го документи се подават в срок до  09.03.2021г. 
до 17,00ч., в “Център за информация и обслужване 
на граждани”, административната сграда на Община 
Видин, ет.1.

IV. тръжната документация се закупува в срок 
до 09.03.2021г. до 16,00ч. от ет.7, стая №4 в админи-
стративната сграда на Община Видин. Цена на доку-
ментацията – 40 лв.без ДДС.

V.време и начин за оглед - всеки работен ден
VI. депозит за участие в търга – 380лв./

триста и осемдесет лева/ внесени в срок до 
09.03.2021г. по сметка на Община Видин IBAN: 
BG53STSA93003300046030, BIC на “Банка ДСК”ЕАД: 
STSABGSF.                                 

VII. 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  

VIII. договорът се сключва след плащане на 
дължимите суми, съгласно срока указан в т. VII.

Тел. за справки  094609417

на основание заповед № 78 / 18.02.2020 
г. на кмета на община Чупрене, област 

видин и във връзка с решение 60, 
прието с протокол № 10/29.05.2020г. на 

общински съвет – Чупрене,
обЯвЯва

процедура за пУблиЧен тЪрг с явно 
наддаване за продажба на автобус

УАЗ 452 А, година на първоначална регистрация 
1995 г., с регистрационен номер ВН 2074 ВН, рама 
R0278943, двигател 112766, с начална тръжна цена 
1860.00 лв. с ДДС Депозит за участие   -  186.00  лв.

цена на тръжната документация -  50,00 /петде-
сет/ лв. /невъзстановими/. 

търгът ще се проведе на 05.03.2021 г. от 10:00 
часа в сградата на Община Чупрене. 

тръжната документация се закупува всеки 
работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 
05.03.2021 г. в Общината.

заявление за участие и депозит в размер на 
10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа 
на 04.03.2021 г.

повторен търг на 12.03.2021 год. при същите ус-
ловия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.0896310562

1.Условия за участие и изисквания  към канди-
датите:

1.1. В конкурса могат да участват физически и 
юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и юриди-
чески лица с нестопанска цел, които имат и развиват 
подобен предмет на дейност.

1.2 Физически лица, извършващи търговска дей-
ност и юридически лица, възникнали съгласно законо-
дателството на друга държава – членка на ЕС, или на 
друга държава от Европейското икономическо прос-
транство.

1.3 Допуска се участие на сдружение от партньори, 
като задължително се посочва водещата организация. 
В тези случаи се предоставя споразумение за сътруд-
ничество с ясно разпределение на правата, отговор-
ностите и задълженията на участващите в сдружени-
ето. В тези случаи на изискванията за участие трябва 
да отговаря водещата организация в консорциума.

1.4. Участниците в конкурса, трябва да са дос-
тавчици на социални услуги, вписани в регистъра на 
Агенцията за социално подпомагане за предоставяне 
на социални услуги.

1.5. Кандидатите трябва да притежават лиценз от 
Държавната агенция за закрила на детето, даващо им 
право да предоставят социалната  услуга, обект на 
този конкурс.

1.6. Кандидатите трябва да имат опит в сферата 
на социалните услуги не по-малък от 3 /три/ години.

2. Характеристика и специфика на предоставе-
ните социални услуги:

2.1. Изпълнителят на социалната услуга Център 
за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 
15 места, численост на персонала 4,5 щатни бройки 
трябва да организира услугата съгласно изискванията 
на нормативната база, в съответствие с предвидените 
критерии и стандарти.

2.2. Предоставянето на услугата ЦСРИ цели под-
крепа на индивидуалното развитие, поддържане и 
придобиване на нови способности и самостоятелност 
на лица  и деца с различни по вид и степен на увреж-
дане, както и подкрепа на лица и деца от различни 
рискови групи, чрез целенасочени дейности за инте-
грация и превенция на социалното изключване. 

Услугата включва разнообразни консултативни, 
терапевтични и рехабилитационни дейности, насо-
чени към създаване, поддържане и разширяване на 
социалните умения, както и обучение за  водене на 
самостоятелен начин на живот. 

3. Финансиране и начин на предоставяне на 
средствата:

3.1. Бюджетът се формира, като средствата за ра-
ботните заплати и издръжка са според установените в 
съответната финансова година стандарти за издръж-
ка за делегирани от държавата дейности.

3.2. Министерският съвет ежегодно приема Ре-
шение за остойностяване на единните финансови 
стандарти за издръжка. Годишният бюджет на соци-
алните дейности за 2021г. е определен с Решение № 
790/30.10.2020г. на МС за  приемане на стандарти  за 
делегираните от държавата дейности с натурални и 
стойности показатели  през 2021г., както следва: 

Център за социална рехабилитация и интеграция  
- 60 360 лв.

 Срокът за финансиране е за четири години, счита-
но от датата на подписване на договора.

4. документи за участие:
4.1 Копие от съдебно решение за регистрация и 

последващи промени, съобразно българското законо-
дателство.

4.2. Копие от документ за регистрация в Агенция 
за социално подпомагане като доставчик на социална 
услуга.

4.3. Копие от лиценз/и за предоставяне на социал-
ни услуги за деца, издаден от Държавната агенция за 
закрила на детето.

4.4. Копие от картата за идетификация по Булстат
4.5. Удостоверение за липса на данъчни задълже-

ния.
4.6. Удостоверение за липса на данъчни задълже-

ния пред ТД на НАП-  гр.Видин.
4.7. Удостоверение за липса на изпълнителни 

дела. 
4.8. Свидетелство за съдимост на ръководният ор-

ган.
4.9. Декларация от ръководния орган, че не се на-

мира в производство по несъстоятелност.
4.10. Удостоверение за данъчна регистрация.
4.11. Препоръки, свързани с опита на кандидата в 

сферата на социалните услуги, от предишни възложи-
тели или  от партньори, със задължително посочени 
адреси и телефони.

4.12. Информация за досегашната работа на дос-
тавчика на социалната услуга.

4.13. Детайлизирана програма от кандидата за 
развитие на социалната услуга Център за социална 
рехабилитация и интеграция.

4.14. Списък-декларация за работния ресурс на 
кандидата:

а) техническото оборудване
б) човешкия ресурс – квалификация и професи-

онална автобиография за всеки, който ще работи в 
екипа.

 Всички документи трябва да се представят в ори-
гинал, с изключение на посочените от възложителя, 
които са подписани и подпечатани от кандидата (вяр-
но с оригинала).

5. дата, час и начин на провеждане на конкур-
са:

5.1. На 46-ия ден след публикуване на обявата, ако 
този ден е неприсъствен - в следващия присъствен 
ден, Комисията проверява наличието и редовността  
на документите. Кандидатът, който не отговаря на 
изискванията се отстранява от участие в конкурса. 
Предложенията се отварят, разглеждат по реда на 
тяхното постъпване.

Комисията съставя протокол за разглеждането, 
оценяването и класирането на кандидатите.

6. краен срок и място за подаване на докумен-
тите:

6.1. Документите се подават  от кандидатите до 
45-ия ден  след обявяване на конкурса  в администра-
тивната сграда на ОП “Социални дейности” - Община 
Видин, ул. ”Княз БорисI” №3, ет.1, ст.№2 /Деловод-
ство/; Тел. за контакти: 094/ 601 192;

При приемане на документите върху плика се от-
белязват: поредния номер, дата и часа на внесеното 
предложение и тези данни се записват във входящия 
регистър.

7. начин на оценяване:
7.1. В 14-дневен срок  от  провеждане на  конкурса, 

комисия  назначена със Заповед на  Кмета на Община 
Видин, извършва оценка на кандидатите по следните 
критерии, с относително тегло – максимум 100 точки:

7.1.1. Съответствие на кандидата с предварително 
обявените условия -10 точки

7.1.2. Опит на кандидата в предоставянето на со-
циални услуги и търговска репутация- 20 точки

7.1.3. Работен капацитет на кандидата и квалифи-
кация на кадрите – 20 точки 

7.1.4. Финансова стабилност на кандидата – 10 
точки

7.1.5. Представена от кандидата програма за раз-
витие на социалните услуги – 20 точки

7.1.6. Кандидатът да има осигурена материална 
база за предоставяне на услугата, отговаряща на Ме-
тодика за условията и реда за предоставяне на соци-
алната услуга – 20 точки

8. краен срок за обявяване резултатите от кон-
курса.

8.1. Комисията изготвя протокол  за класиране на 
кандидатите.

Въз основа на протокола изготвен от комисията, 
Кметът на Общината в 3-дневен срок издава Заповед, 
с която определя кандидата спечелил конкурса.

Обжалването на Заповедта не спира изпълнени-
ето й.

8.2. Резултатите от конкурса се съобщават на 
участвалите в него лица в 7-дневен срок от издаване 
на Заповедта.

8.3. Въз основа на Заповедта за определяне на 
класирането на кандидатите, Кметът на Общината 
сключва договор с кандидата класиран на първо мяс-
то.

д-р цветан  ценков
 кмет на община видин

обЯвЯва
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п о к а н а
На основание чл.91, ал.1 и ал.2  ИК, Кметът на 

Община Ново село ще проведе на 23.02.2021 г. /
вторник/ от 10:00 часа в салона на Кооперация „Ду-
нав-94“ находяща се на 1 етаж в сградата на Об-
щинска администрация с. Ново село, консултации 
с представители на парламентарно представените 
партии и коалиции от партии и партии и коалиции, 
които са  регистрирани в Централната избирателна 
комисия за определяне състава на Секционните из-
бирателни комисии във връзка с предстоящите из-
бори за Народни представители на Република Бъл-
гария на 04.04.2021г.

При изготвяне на писмените си предложения, 
представителите на партии и коалиции да се съо-
бразят с изискванията на чл.91, ал.4 и ал. 5 от ИК.

кмет на община ново село: (п) 
инж. георги стоенелов

обЩина ново село, 
област видин

на основание заповед № рд 02-
152/17.07.2020 г. на кмета на 

община ново село, област видин 

о б Я в л е н и е
за избор на кандидати за съдебни заседате-

ли към районен съд- видин
във връзка с изтичане на мандата на съдебните 

заседатели към районен съд- видин и в изпълнение 
на решение №16, взето с протокол №1/29.01.2021г. 

открива процедура за определяне на 35 броя кандида-
ти за съдебни заседатели с мандат 2021 г. – 2025 г. за 

районен съд – видин.
Временната комисия за избор на кандидати за съдебни 

заседатели КАНИ заинтересованите лица на Община Видин 
да представят в Общински съвет – Видин необходимите до-
кументи, в срок от 22.02.2021г. до 15.03.2021г. (включител-
но), всеки работен ден от 8,30 до 12,00 часа и от 12,30 до 
17,00 часа,  в деловодството на Общински съвет – Видин,  
сградата на Община Видин, ул. ,,Бдинци”  №2,  ет. 3, стая 
10.

1. кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат 
дееспособни български граждани, които отговарят на след-
ните условия:

1.1. възраст от 21 до 68 години;
1.2. имат настоящ адрес в община Видин, която попада 

в рамките на съдебния район на Районен съд – Видин;
1.3. имат завършено най-малко средно образование;
1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, неза-

висимо от реабилитацията;
1.5. да не страдат от психически заболявалия;
1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;
1.7. да не са общински съветници от съдебния район на 

Районен съд – Видин;
1.8. да не участват в ръководството на политическа пар-

тия, коалиция или организация с политически цели;
1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени орга-

ни, Министерството на вътрешните работи или в други ор-
гани от системата за национална сигурност, намиращи се в 
съдебния район на Районен съд – Видин;

1.10. да не са избирани за съдебни заседатели повече 
от два последователни мандата към същия съд.

2. кандидатите за съдебни заседатели да представят 
в Общински съвет - Видин следните документи: 

2.1. Заявление за кандидатстване за съдебен заседател 
(Приложение №1);

2.2. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2.3. нотариално заверено копие от диплома за завърше-

но образование;
2.4 медицинско удостоверение, че лицето не страда от 

психическо заболяване;
2.5. данни за контакт на две лица, към които общински-

те съвети да се обръщат за препоръки (Приложение №5);
2.6. мотивационно писмо;
2.7. писмено съгласие (Приложение №4);
2.8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, 

ал. 3 (Приложение №2);
2.9. документ за извършена проверка по реда на Закона 

за достъп и разкриване на документите и за обявяване на 
принадлежност на български граждани към Държавна си-
гурност и разузнавателните служби на Българската народ-
на армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

2.10. декларация за съответствие с изискването на чл. 
69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3).

Образците на документите са на разположение в Об-
щински съвет – Видин, както и на  интернет страницата на 
Община Видин, раздел „Общински съвет“ http://www.vidin.
bg/.

Наличието на квалификация в областта на педагогиче-
ски, психологически и социални дейности ще се счита за 
предимство.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно 
с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръ-
ки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ се публикуват на 
интернет страницата на Общински съвет най-малко 14 дни 
преди датата на изслушването по чл.68а от ЗСВ, чиято дата 
и час ще бъдат обявени своевременно.

телефон за информация: 094/609 409.
председател: генади велков 

продава 
имоти

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

продавам панелни гар-
сониери в много добро със-
тояние – до „Куклите“, ет. 7 
и в ж.к. „Понония“, ет. 4; тел.: 
094/ 600 399, 0887 381 855

продавам самостоятел-
на къща в идеален център, 
след основен ремонт, с при-
лежащо дворно място 250 кв. 
м (озеленено); тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

продавам тухлен апар-
тамент на ул. „Ленин“ във 
Видин, 102 кв. м, с четири 
тераси, таванска - 18 кв. м, 
цена 50 000 лв.; тел.: 0882 
096 555

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

продавам двустаен ту-
хлен апартамент, с разшире-
на кухня, ет. 2 в “Селището”, 
цена 12 000 лв.; тел.: 0879 
589 266

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

продавам тристаен ту-
хлен апартамент в широк 
център, ет. 3, цена 55 000 лв.; 
тел.: 094/ 600 399, 0887 381 
855

продавам хубав двуста-
ен апартамент, с южно изло-
жение, в близост до Музея; 
тел.: 0878 864 985, 0899 864 
954

продавам масивна ед-
ноетажна къща, с жилищна 
площ около 75 кв. м, нахо-

дяща се в централната част 
на гр. Видин, с дворно място 
375 кв. м; тел.: 0877 151 848, 
0876 808 296

продавам дворно място 
480 кв. м в кв. „Акджамия“, 
на главна улица, с проект за 
строеж на къща, цена 22 000 
лв.; тел.: 0898 633 302

продавам/Заменям пар-
цел, 521 кв. м, ж.к. “Крум Бъч-
варов”, без посредник; тел.: 
0876 099 585

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

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

продавам двустаен ту-
хлен апартамент, ремонти-
ран и обзаведен, на ул. „Ду-
навска“ ; тел.: 094/ 600 399, 
0887 381 855

продавам обзаведена 
гарсониера до ул. „Широка“, 
ет. 4; в ж.к. „Панония“, ет. 7 и 
в ж.к. „Гео Милев“, ет. 3; тел.: 
0878 864 985, 0899 864 954

продавам двустаен ту-
хлен апартамент в ж.к. „Хи-
мик“, 61 кв. м, ет. 2, цена 38 
000 лв.; тел.: 0898 633 302

продавам къща и кухня 
на 6 км от Видин, санирани, 
с 2 дка, оградени с високи 
1,80 м стени, цена 70 000 лв.; 
тел.: 0882 096 555

продавам двустайни ту-
хлени до Музея – ет. 4; в ж.к. 
„Г. Бенковски“ - ет. 3; тел.: 
094/ 600 399,0887 381 855

продавам масивна двуе-
тажна къща, с двор 1900 кв. 
м, в село Жеглица, цена 14 
000 лв.; тел.: 0892 347 351

продавам двустаен ту-
хлен апартамент в центъра 
и тристайни тухлени до пло-
щад „Ташкюприя“, ет. 1 (ви-
сок) и ет. 2; тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

продавам две къщи в 
един двор, за ремонт, в с. По-

крайна, дворно място 1030 
кв. м, център, цена 18 000 
лв.; тел.: 0898 633 302

продавам земеделска 
земя в землището на село 
Раброво, 7.5 дка, трета ка-
тегория, обработваема, цена 
1000 лева; тел.: 0897 942 
438

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

продавам двустаен ту-
хлен апартамент, с гараж, в 
идеален център и тристаен 
тухлен, ет. 1 (висок), до пло-
щада; тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

продавам 65 дка земя 
в регулация в град Брегово, 
област Видин; тел.: 0899 133 
788

продавам тристайни 
панелни апартаменти в ж.к. 
„Васил Левски“ - ет. 7; ж.к. 
„Вида“ - ет. 2; тел.: 094/ 600 
399, 0887 381 855

продавам 1 дка лозе в 
района на село Акациево, на 
5 км от град Видин; тел.: 0876 
553 488

продавам тристаен пане-
лен апартамент в ж.к. “Васил 
Левски”, от собственик; тел.: 
0878 767 476

продавам тристаен апар-
тамент, с гараж, в ж.к. „Хрис-
то Ботев“, ет. 3; тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

кУпУва имоти 

купувам гараж в ж.к. 
„Христо Ботев“; тел.: 0898 
613 104

купувам обработваема 
земеделска земя и дялове от 
ниви в община Видин, Брего-
во, Ново село, Грамада, Кула, 
Димово, Макреш, Ружинци, 
Бойница. Помощ при изготвя-
не на документи. Безплатни 
правни съвети. Заплащане 
веднага; тел.: 0878 864 985, 
0899 864 954

купувам промишлен/
търговски или друг вид имот 
в град Видин, със сграда и 
двор, за предпочитане 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 добре 
обзаведен двустаен апарта-
мент, на втори етаж на двуе-
тажна къща, в центъра на гр. 
Видин, до новата поликлини-
ка; тел.: 0894   884 259

давам под наем обзаве-
дена гарсониера; тел.: 0897 
944 112

давам под наем офиси 
и магазини във Видин; тел.: 
0888 622 789

давам под наем халета; 
тел.: 0888 677 866

тЪрси под наем 

търся къща под наем в 
близките села до град Видин; 
тел.: 0894 391 350

търся самостоятелна 
къща под наем, гарсониера 
или двустаен; тел.: 0899 484 
805

разни продаЖби 

продавам дърводелски 
машини – банциг, абрихт, 
дърводелски инвентар; тел.: 
0882 096 555

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

продавам банциг и бора-
парат; тел.: 0884 850 159

разни кУпУва

изкупувам книги и стари 
предмети; тел.: 0883 201 013

изкупувам народни но-
сии, всякакви; тел.: 0878 241 
027

работа

търся продавач на вест-
ници; тел.: 0879 168 048

УслУги

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

строително-ремонтни 
дейности, боядисване, пре-
градни стени, фаянс, лами-
нат, ВиК инсталации; тел.: 
0898 674 203, 0889 128 424, 
0896 332 063

кУпУва автомобили, 
Части

купувам мотори - „Сим-
сон“, „МЗ“ и други; тел.: 0883 
201 013

разни

изгубено свидетелство 
за основно образование, из-
дадено от ОУ „Епископ Соф-
роний Врачански“ през учеб-
ната 1974/75 година, с рег. 
№131/17.06.1975 г. на Ваньо 
Минков Еленков да се счита 
за невалидно
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Община Видин кандидатства за из-
граждане на мащабно съоръжение 
за забавление на деца, в което 

ще инвестират от „Уолтопия“ 

Община Видин кан-
дидатства за изграждане 
на мащабно съоръжение 
за забавление на деца, в 
което ще инвестират от 
„Уолтопия“. Българската 
компания излезе в края 
на месец януари с пред-
ложение за инвестиция 
от над 2 милиона лева в 
съоръжения за активно 
забавление в две бъл-
гарски общини. Едното 
ще предостави безопа-
сен полет над избра-
на забележителност, а 
другото – здравословно 

забавление за децата в 
нов за света формат.

Местната институ-
ция е подготвила необ-
ходимите документи и 
е изпратила проектното 
предложение, съобщиха 
от Общината. Поясниха, 
че избраният терен за 
разполагане на атрак-
цията се намира до Па-
метника на свободата 
в град Видин, където в 
момента има градински 
фитнес уреди. Площта е 
от 1774 кв. м. Тази част 
от Крайдунавския парк 
е любимо място за раз-
ходка, отдих и спорт на 
видинлии. Освен това в 
непосредствена близост 
са редица културно-ис-
торически забележител-
ности като крепостта 

„Баба Вида“, Епиграф-
ския център, Синагогата, 
Митрополитския ком-
плекс, Библиопощата и 
др. Ако Община Видин 
бъде одобрена от ин-
веститора и съоръжени-
ето за забавление стане 
факт, ще бъдат привле-
чени още повече посети-
тели и туристи, което ще 
оживи красивия ни град.

„Уолтопия“ е изгради-
ла над 1800 съоръжения 
за aктивно забавление 
за хората в над 75 стра-
ни по света, като сега 

си поставя за цел да 
построи двата си най-
вдъхновяващи нови про-
дукта в България. Ком-
панията ще произведе, 
инсталира и поддържа 
съоръженията напълно 
безплатно, поемайки ан-
гажимент и за осигуря-
ване на безопасното им 
опериране.

Дейностите на откри-
то имат огромни предим-
ства и  Уолтопия“ смята 
да стимулира повече 
българи да прекарат ка-
чествено време с близ-
ките си в здравословни, 
предизвикателни и фи-
зически игри. И се надя-
ва тези обекти да напра-
вят хората по-здрави, 
по-щастливи и горди с 
родното си място.

Памет за Васил Левски

Пред паметника на Ва-
сил Левски кметът на Ви-
дин Цветан Ценков връ-
чи наградата (плакет) 
на победителя в тради-
ционното състезание 
„Лъвски скок“ - Стоян 
Цветомиров Петров от  
Профилираната приро-
до-математическа гим-
назия „Екзарх Антим I“, 
постигнал резултат 2,92 
м. Дванадесетокласни-
кът печели отличието 
за втора поредна година 
и подобрява личния си 
рекорд от 2,84 м.  Над-
преварата се организира 
от Община Видин, Реги-
онално управление на об-
разованието, Общински 
комитет „Васил Левски“ 
и Ученически спортен 
клуб „Шампион“.

По повод отбелязва-
нето на 148 години от 
обесването на Апостола 
на свободата, кметът на 
община Видин Цветан 
Ценков и заместник-кме-
тът Борислава Борисова 
поднесоха венец пред 
неговия бюст-паметник 
в града. С оглед на епи-
демичната обстановка, 
на 19 февруари не се 

проведе официална це-
ремония. Въпреки това, 
пред паметника дойдоха 
да се поклонят и пред-
ставители на различни 
институции, и граждани. 
Сред тях бяха област-
ният управител Момчил 
Станков и председателят 
на Общинския съвет Ге-
нади Велков.

След като почете па-

метта на Левски, видин-
ският кмет заяви пред 
медиите: „За този велик 
българин могат да се 
говорят много неща, но 
най-важното е, че той е 
един обединителите на 
България, на българския 
дух и на нашата истин-
ска същност като народ. 
Дълбок поклон!“. 

Паметникът на Лев-

ски във Видин е открит 
тържествено на 19 фев-
руари 1938 г. За неговото 
изграждане обединяват 
усилия учители и учени-
ци от тогавашното учили-
ще „Васил Левски“, както 
и родители. Учреден е 
фонд и за около две го-
дини средствата са съ-
брани.

В памет на Васил 
Левски кметът Цве-
тан Ценков и зам.-кме-
тицата Борислава 
Борисова поднесоха 
венец пред неговия 
бюст-паметник

Пред паметника на Левски се поклони 
и председателят на ОбС Генади Велков

В знак на уважение и 
признание към делото 
и паметта на великия 
български Апостол на 
свободата, област-
ният управител Мом-
чил Станков и зам. 
областните управите 
Лъчезар Попиванов 
и Анжело Методиев 
поднесоха цветя пред 
бюст-паметника на 
Левски във Видин


