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Община Видин стартира 
нова социална услуга 

„Асистентска подкрепа“

Новото ОП „Чистота, озеленяване и благоустройство“ 
разполага вече и с нужната техника

Кметът на Видин връчи ключовете от машините на техните шофьори

Бъдещият План за интегри-
рано развитие на Чупрене 

бе обсъден на онлайн 
срещи с жители на общината

На 18 януари жите-
лите на община Чупрене 
имаха възможност да се 
включат в онлайн дис-

кусии, организирани в 
рамките на процеса на 

Борисов за мерките: 
Компромисът, който можем 
да направим, е единствено 

образованието
от февруари учениците от 5-12 клас се връ-

щат в училище при строго определен ред

След като от началото 
на годината вече е факт 
новото Общинско пред-
приятие „Чистота, озеле-
няване и благоустройство, 
което със своите над 200 
служители става най-мощ-
ното звено на Община Ви-
дин, вече то разполага и с 
техниката, необходима за 
обезпечаване на всичките 
му функции. 

На 20 януари видин-
ският кмет Цветан Ценков 
връчи ключовете от маши-
ните на водачите на спе-

циализираната техникa, 
която, подчерта градона-
чалникът, ще даде възмож-
ност да се работи по един 
модерен начин. И даде за 
пример двете мотометач-

ки, с които ще се извършва 
механизирано почистване 
както на парковите алеи 
и пешеходните зони, така 

Държавата отпусна 300 
хил. лв. за археологически 

проучвания в Рациария

Мирослав Кръстев, директор на Симфониета – Видин:

Надграждаме сътрудничеството между 
Симфониета – Видин и общинските културни институти

„НИЕ“: Г-н Кръстев, 
как премина 2020 година 
за Симфониета – Ви-
дин?

мирослав кръстев: 
Както премина за всички – 
в условията на пандемия. 
За съжаление, много от 
проектите, които плани-
рахме, особено в летните 
месеци – периода в който 
реализираме майстор-
ските класове и турнета, 
трябваше да бъдат отло-
жени; не се осъществиха и 
планове за концерти с гос-
туващи диригенти и соли-
сти от чужбина. Временно 

прекратихме и работата 
в училищата. Партньори 
сме със СУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ по проект, фи-
нансиран от Министерство 
на образованието и нау-
ката. Дейностите по този 
проект включват провеж-
дане на няколко концерта 
на различна тематика. Ре-
ализирахме един от тях, 
получи се много добре, 
имаше голям интерес от 
страна на децата, но след 
това се наложи да спрем 
заради пандемията. Отло-

Правителството пре-
достави 300 000 лева 
за археологически про-
учвания и теренна кон-
сервация на император-
ските терми в римския 
град Рациария. „Това е 
най-големият център на 
римската култура в Се-

верозападна България. 
Огромен град, разполо-
жен на 800 дка“, заяви 
на среща с премиера 
Борисов доц. д-р Здрав-
ко Димитров от Нацио-
налния археологически 
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и на улиците в град Видин 
и в населените места на 
общината. Освен мотоме-
тачките, закупената след 
проведена обществена по-
ръчка техника включва три 
сметоизвозващи камиона; 
четири камиона тип самос-
вал, един от които снабден 
с кран; един челен товарач; 
един контейнеровоз и десет 

контейнера за строителни 
отпадъци. Общата стойност 
на техниката е над 660 000 
лв., като финансирането е 
от направените от Община 
Видин отчисления по чл. 64 
от Закона за управление 
на отпадъците и неразход-
вани средства от целевата 
субсидия за зимно поддър-
жане и снегопочистване. 

Цветан Ценков под-
черта, че след като в про-

дължение на десетилетия 
дейностите по чистота и 
озеленяване са били въз-
лагани на външни фирми, 
със създаването на общин-

ското предприятие Общи-
ната поема тези функции 
– начин на организация на 
работата, който успешно се 
прилага в редица български 

Новото ОП „Чистота, озеленяване и благоустройство“ 
разполага вече и с нужната техника

Новото ОП „Чистота, озеленяване и благоустройство 
е натоварено със сериозни задачи

Формирането на ОП 
„Чистота, озеленяване и 
благоустройство“ е един 
от приоритетите на об-
щинското ръководство, 
както неведнъж е заявя-
вал и лично кметът Цве-
тан Ценков. Структурата 
ще отговаря за изпълне-
нието на важни задачи, 
от качеството на чието 
изпълнение в значител-
на степен ще зависи об-
ликът на град Видин и 

на останалите населени 
места от общината. 

- Редовно ще се мият 
улиците в град Видин и в 
големите населени мес-
та от общината, което ще 
намали замърсяването 
на въздуха;

- Ще се направи гра-
фик за извозване на от-
падъците, съобразен 
с работното време на 
гражданите;

- При снеговалеж с 

приоритет ще се почист-
ват улиците до детските 
градини и училищата;

- Ще спрат измамите 
с надписани курсове за 
събрана шума и клонки;

- Ще започне систем-
на поддръжка и изрязва-
не на дървета и храсти в 
кварталите и по четвър-
токласната пътна мрежа;

- Ще има отговорници 
за поддръжката на град-
ските паркове и кварта-
лите;

- В големите населе-
ни места ще бъдат на-
значени работници към 
предприятието, които 
да отговарят за гробищ-
ните паркове, зелените 

площи и чистотата, както 
и  лесовъд, за да може 
Общината правилно и 
ефективно да управлява 
общинските гори;

- Част от предприя-
тието е и строителната 
бригада, функциите на 
която ще включват изра-
ботване и монтиране на 
пейки и беседки в насе-
лените места; почиства-
не на дъждоприемните 
шахти; възстановяването 
на тротоари и бордюри; 
ремонтирането на детски 
площадки; поддръжката 
на хоризонталната и вер-
тикалната маркировка. 

На представянето на специализираната тех-
ника присъстваха и председателят на Общинския 
съвет Генади Велков, заместник-кметът Свето-
слав Скорчев, секретарят на Общината Валери 
Димитров, директорът на предприятието (до 
конкурс) Емилиян Евтимов, началникът на отдел 
„Екология“ Светла Ангелова

общини, например Враца и 
Монтана, както и в много 
европейски градове. Кме-
тът допълни, че предстои 
да бъдат закупени и още 
машини. „Тази техника ще 
даде съвсем друг облик на 

нашите градини и паркове и 
на населените ни места, ко-
ето е една от първостепен-
ните задачи на общинската 
администрация. Така съз-

даваме и предпоставки да 
идват инвеститори и Видин 
да се развива пълноценно“, 
заяви градоначалникът. 

Той пожела здраве и ус-
пехи на служителите на об-
щинското предприятие. И, 

както повелява традицията, 
лисна менче с вода, така че 
по вода да върви и работа-
та на новата структура.
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Преброяване 2021 ще се 
състои в периода 

7 септември - 3 октомври

Борисов за мерките: Компромисът, който можем да направим, е единствено образованието
От февруари учениците от 5-12 клас се връщат в училище при строго определен ред

ГЕРБ стартира процеса по номинации за народни представители

Общинските проекти в новата ОСП ще разполагат 
с предварително определени бюджети

Министерският съ-
вет на свое заседание 
прие Решение пребро-
яването на население-
то и жилищния фонд в 
Република България да 
започне в 0,00 часа на 
7 септември 2021 г. и да 
приключи в 20,00 часа 
на 3 октомври 2021 г.

Преброяването чрез 
попълване на електрон-
на преброителна карта 
ще се проведе по ин-
тернет от 0,00 часа на 
7 септември 2021 г. до 
24,00 часа на 17 септем-
ври 2021 г.

Преброяването чрез 
посещение на домакин-
ствата, сградите и жили-
щата от преброител ще 
се извърши от 8,00 часа 
на 18 септември 2021 г. 
до 20,00 часа на 3 ок-
томври 2021 г.

Всички данни за на-
селението и жилищния 
фонд, събрани по време 
на преброяването, ще 
се отнасят към 0.00 часа 

на 7 септември 2021 г., 
което е т.нар. "критичен 
момент на преброява-
нето".

Промяната в периода 
на провеждане на Пре-
брояване 2021 се на-
лага поради епидемич-
ното разпространение 
на COVID-19 и същест-
вуващия риск за здра-
вето на преброителите 
и преброяваните от тях 
граждани, тъй като дей-
ността изисква директен 
контакт с лицата и посе-
щение на домакинства-
та и жилищата.

Периодът е съо-
бразен с изискванията 
на Регламент (ЕО) № 
763/2008 на Европей-
ския парламент и на Съ-
вета и Регламент (ЕС) 
№ 2017/712 на Комиси-
ята най-голямото изчер-
пателно статистическо 
изследване да се осъ-
ществи през настоящата 
2021 г. в целия Европей-
ски съюз.

“Образованието на 
децата е наш основен 
приоритет. Доказваме 
го с действията си всеки 
ден. Затова и от февру-
ари учениците от 5-12 
клас се връщат в учили-
ще при строго определен 
ред. Лично настоявах 
за това пред здравните 
власти и Националния 

оперативен щаб. Про-
дължаваме да следим 
всеки ден ситуацията в 
България. Засега един-
ственият компромис, 
който може да направим, 
е с образованието”, това 
каза министър-пред-
седателят Бойко Бори-
сов миналата седмица 
на редовен брифинг на 

здравните вла-
сти и Национал-
ния оперативен 
щаб за борба с 
коронавируса.

След 31 
януари ще се 
вземе реше-
ние може ли 
да се върви 
към отваряне 
на нови бизне-
си като ресто-

ранти, молове 
и фитнеси, 

стана ясно още по 
време на брифинга. „На-
прежението в Европа 
расте, хората от месеци 
са затворени по домо-
вете си. Сега сме като 

оазис, но, ако отпуснем 
много мерките, има риск 
да не може да се овла-
дее после“, предупреди 
Борисов.

В края на месеца ще 
бъде направена нова 
преценка как се разви-
ва вирусът. Премиер-
ът подчерта, че голяма 
част от ресторантьор-
ския бизнес дори не е 
кандидатствал за дър-
жавни помощи.

Засега продължава 
да се запазва трайна 
тенденцията за изле-
кувани в пъти повече 
от заразените, съобщи 
здравният министър 
Костадин Ангелов.

„Положението в Ев-
ропа не е добро, колеги-
те са изключително при-
теснени. Новият щам 
за месец вече измества 
стария във Великобри-
тания, Ирландия и доня-
къде Нидерландия. Ху-
бавото е, че не води до 
по-тежки заболявания, 
но заразността е в пъти 
по-голяма. В момен-
та в България 10 души 
заразяват 5-6 и затова 
броят на болните пада. 
Във Великобритания 
10 заразяват 27. Това 
предстои и в Европа, 
но не знаем кога ще е у 
нас. Това, което споде-
лят колегите, никак не е 

“розово“, съобщи Ангел 
Кунчев.

„Да, сега сме в чудес-
на ситуация, но ако от-
пуснем мерките, много 
бързо ще изпуснем но-
вия щам. Той няма как да 
не е влязъл в България, 
но още е в много малък 
процент“, подчерта той. 
Тази седмица се очакват 
нови 14 хиляди ваксини 
от Pfizer. През февруари 
бройките ще са 83 хил., 
а през март – още 104 
хил. В следващите два 
месеца се чакат и още 
54 хиляди ваксини от 
Модерна. Скоро се оч-
акват одобрения на още 
две марки ваксини. 

Номинациите за кан-
дидати за народни пред-
ставители във всички 
общински структури на 
ГЕРБ ще се проведат от 
26 януари до 8 февру-
ари. Това реши на свое 
заседание Изпълнител-
ната комисия на ГЕРБ. 
Номинациите ще се 
правят лично в офис на 
ГЕРБ или на официал-
ната електронна поща 
на всяка една структура. 
Кандидати за народни 
представители, които са 

членове на ПП ГЕРБ в 
съответната общинска 
или районна структура, 
могат да бъдат номини-
рани във всяка една от 
другите структури в стра-
ната. В листата на ГЕРБ 
по традиция ще могат да 
бъдат номинирани и кан-
дидати от гражданската 
квота.

Изпълнителната ко-
мисия на партията прие 
и критериите, на които 
да отговарят номинира-
ните кандидати.

След приключването 
на процеса по номинаци-
ите, ИК ще направи де-
тайлен преглед на всич-

ки предложения и ще 
утвърди кандидатските 
листи за народни пред-
ставители на партията.

Общинските проекти в 
новата Обща селскосто-
панска политика за пери-
ода 2023 - 2027 г. ще са с 
предварително определе-
ни разполагаеми бюджети 
за съответната общинска 
територия. Така наречени-
те „гарантирани бюджети“ 
се предвиждат при прила-
гането на подхода за на-
сочване на инвестиции в 
малки по мащаби инфра-

структура. 
Бюджетите ще са съ-

образени с обективни и 
недискриминационни кри-
терии като брой жители, 
населяващи общината, 
брутен вътрешен продукт 
на глава от население-
то за съответния регион, 
ниво на бедност, дял на 
населението в работоспо-
собна възраст и др.

Този подход ще позво-

ли подготовка и финанси-
ране на проектни предло-
жения, които отговарят на 
специфичните нужди на 
местно ниво, без да про-
тивопоставят една нуж-
даеща се от развитие об-
щинска територия спрямо 
друга такава.

Новост в проекта на 
мярката е, че прилагане-
то й ще се осъществява 
чрез интегриран терито-

риален подход на регио-
нално ниво (6-те региона 
от NUTS 2), който включва 
различни оперативни про-
грами, прилагани в страна-
та. Новият подход ще бъде 
изпълняван на базата на 
териториални стратегии, 
свързани с политиката за 
регионално развитие. Ще 
се подкрепя цялостна кон-
цепция, финансирана от 
различни източници/про-
грами. Концепцията тряб-
ва да включва най-под-
ходящата комбинация от 
ресурси и мерки, насочени 
към постигане на конкрет-
на цел на териториалната 
стратегия. Ще предста-
влява набор от взаимос-
вързани и допълващи се 
проектни предложения, 
насочени към територии 
с общи характеристики и/
или потенциал за разви-
тие. Одобрението на кон-
цепция ще се извършва на 
ниво регионален съвет.

Прилагането на мярка-
та ще бъде на принципа на 
партньорство. Той включ-
ва сътрудничество между 
различни заинтересова-
ни страни и участници в 
социално-икономическия 
живот на определена те-
ритория.
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разработване на План за 
интегрирано развитие на 
община Чупрене (ПИРО) 
за периода 2021-2027 г. 
Това е стратегически доку-
мент, който има за цел да 

начертае общата визия за 
развитие на общината за 
следващите 7 години, като 
основната идея е макси-
мално в най-голяма степен 
всички заинтересовани 
страни да бъдат включени 
в процеса на неговото раз-
работване. Именно с тази 
цел бе и провеждането на 
дискусиите онлайн, по-

средством платформата 
за срещи ZOOM. 

Освен експерти от 
фирмата, ангажирана с 
изготвянето на Плана за 
интегрирано развитие, 
участие в двете срещи 
взе и заместник-кметът на 
община Чупрене Мария 

Тодорова, която прикани 
хората да бъдат активни. 
„Ние, от ръководството 
и администрацията на 
Общината, имаме идеи 
в каква посока да се раз-
вива Чупрене. Но вашите, 
на жителите на общината 
мнение и идеи ще ни насо-
чат дали посоката, в която 
сме поели, е правилна“, 

обясни Тодорова.
Нейното участие на 

практика даде възмож-
ност част от въпросите, 
поставени от включили-
те се в онлайн събитието 
жители на Чупрене, да на-
мерят своя отговор. Такъв 
бе случаят с поставения 

от няколко души проблем 
за липсващата интернет 
свързаност на някои от на-
селените места. Тодорова 
обясни, че осигуряването 
на качествен и бърз интер-
нет е приоритет за общин-
ското ръководство и се 
работи по разрешаване на 
проблема, като в момента 
се чака да приключи съ-

гласувателна процедура 
на ниво министерства, за 
да се финализира проце-
сът.

Иначе на срещите 
стана ясно, че основните 
въпроси, които интересу-
ват жителите на община 
Чупрене са перспективи-

те пред раз-
витието на 
т у р и з м а , 
включително 
с фокус вър-
ху предим-
ствата, които 
дава НАТУРА 
2000; раз-
витието на 
т р а н с г р а -
ничното съ-
трудничество 
със съсед-
ните райони 
на Сърбия; 
създ а ва н е -
то на по-до-
бри условия 
за младите 
хора. Сред 
дискутирани-
те теми бяха 
и перспекти-
вите за ико-
н о м и ч е с к о 
р а з в и т и е , 
като акцент 
бе поставен 
върху нужда-

та от терени, обособени за 
индустриално и промиш-
лено ползване.

Освен чрез участие в 
проведените две онлайн 
срещи, жителите на Чу-
прене имаха възможност 
да споделят мнението си 
за бъдещото развитие на 
общината и чрез попълва-
не на анкета. 

Община Видин стартира нова социална 
услуга „Асистентска подкрепа“

Движението по ул. „Бдин“ във 
Видин вече е еднопосочно

Бъдещият План за интегрирано развитие на Чупрене 
бе обсъден на онлайн срещи с жители на общината

Със заповед на 
кмета на община Ви-
дин Цветан Ценков, 
от миналата седмица 
(20 януари) движе-
нието по ул. „Бдин“ 
вече е еднопосочно 
от кръстовището с ул. 
„Антон Страшимиров“ 
към кръстовището с 
ул. „Райна Княгиня“. 
За целта е поставена 
съответната верти-
кална сигнализация, 
съобщиха от Община-
та. Обясниха, че про-
мяната се прави след 
проведени заседания 
на Общинската коми-
сия по безопасност на 
движението по пъти-
щата и на основание 
чл. 44 ал. 1 и ал. 2 
от Закона за местно-
то самоуправление и 
местната администра-
ция.

Община Видин старти-
ра нова социална услуга 
„Асистентска подкрепа“. 
Тя предвижда ежедневна 
почасова грижа в домаш-
на среда, предоставяна 
от социални асистенти. 
Целевите групи, към които 
е насочена специализира-
ната социална услуга са 
деца с трайни увреждания 
и пълнолетни лица с трай-
ни увреждания с опреде-
лена чужда помощ, които 
не ползват асистентска 
подкрепа, помощ за оси-
гуряване на асистентска 
подкрепа или за които не 
се получава помощ за гри-
жа в домашна среда по 
реда на друг закон, както и 
лица в надтрудоспособна 
възраст в невъзможност 
за самообслужване, които 
нямат определена по съ-
ответния ред степен на на-
малена работоспособност. 

Максималната продъл-
жителност за ползване 
на услугата „Асистентска 
подкрепа” от един потре-
бител е до 4 часа дневно, 
всеки работен ден. Тя ще 
се определя съобразно из-
готвената предварителна 
оценка на потребностите 
и последващите индиви-
дуална оценка на потреб-
ностите, индивидуалния 
план за подкрепа и склю-
чения договор за ползване 
на услугата. 

В качеството си на 
доставчик, в изпълнение 
на Закона за социални-
те услуги, Община Видин 

започва приема на доку-
менти от кандидати за по-
требители от 25.01.2021 
г. Те ще се подават в ОП 
„Социални дейности” (гр. 
Видин, ул. „Княз Борис I” 
№3), всеки работен ден от 
8.30 до 17.00 часа, на тел.: 
094/601 192 или на имейл 
nsu_vid@abv.bg. Пъл-
на информация, както и 
бланки на документите по 
образец са публикувани и 
на интернет страницата на 
Община Видин в раздел 
Администрация / Социал-
ни дейности и здравеопаз-
ване 

Поздравления от кмета на Видин по 
случай Деня на родилната помощ 

Общината предостави парична по-
мощ за закупуване на дрешки, пеле-

ни и други необходими пособия

В Деня на родилна-
та помощ, кметът на об-
щина Видин д-р Цветан 
Ценков изпрати поздра-
вителни адреси до на-
чалника на Отделението 
по акушерство и гинеко-
логия в МБАЛ „Св. Петка“ 
д-р Слави Любенов, как-
то и до всички акушерки, 
работещи в общинското 
звено „Детско и училищ-
но здравеопазване“.

По традиция на 21 
януари във видинската 
болница се провежда 
специално тържество, за 
организирането на което 
Община Видин винаги 
съдейства. Заради про-
тивоепидемичните мерки 
тази година то нямаше 
как да се състои. Въпре-
ки това в знак на уваже-
ние към работата на ле-
карите и акушерките от 
отделението и на грижа 

за новородените бебета, 
Общината предостави 
парична помощ в размер 
на 500 лв. за нуждите на 
АГО. Тя беше предадена 
от директора на МБАЛ 
„Св. Петка“ д-р Ивета 
Найденова на старшата 
акушерка Наташа Киро-
ва. С тези средства ще 
бъдат закупени дрешки, 
пелени и други необходи-
ми пособия.

В поздравителния 
адрес кметът д-р Цветан 
Ценков благодари на ме-
диците за всеотдайност-
та и усилията, които вла-
гат при упражняване на 
благородната си профе-
сия. „Нека този хубав ден 
Ви донесе мили думи на 
благодарност, удовлетво-
рение и любов!“ – бе не-
говото пожелание в Деня 
на родилната помощ.
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жихме също и всички наши 
образователни концерти в 
училищата и детските гра-
дини. 

Въпреки трудностите 
обаче, през 2020 година 
успяхме да реализираме 
други наши проекти – по-
малки, но не по-малко 
стойностни. Разбира се, 
съобразявайки се с усло-
вията и спазвайки всички 
противоепидемични мер-
ки.

„НИЕ“: И в тази 
връзка, миналата го-
дина се случи нещо, 
което имаше и положи-
телен ефект – Симфо-
ниета – Видин излезе 
навън, сред хората и 
то в буквалния смисъл. 
Това може би не са били 

идеалните условия за 
оркестрантите и соли-
стите, но достави мно-
го добро настроение на 
видинските граждани.

мирослав кръстев: 
Не мисля, че колегите 
имаха проблем с това да 
свирят на открито на тера-
сата пред зала „Филхармо-
ния”. Даже отвън се чувст-
ваха много по-спокойни и 
по-добре защитени, тъй 
като за тях беше по-лесно 
да спазват необходимата 
дистанция, а и мястото, 
където репетирахме и из-

Мирослав Кръстев, директор на Симфониета – Видин:

Надграждаме сътрудничеството между 
Симфониета – Видин и общинските културни институти
насяхме нашите концерти, 
има добра акустика и така 
постепенно то се оформи 
като едно чудесно прос-
транство, където да реа-
лизираме нашите проек-
ти. 

Беше много приятно, 
когато видинчани ни спо-
деляха, че, минавайки 
през площада, са се на-
слаждавали на хубава му-
зика. Вълнуващо беше, че 
освен зрителите горе на 
терасата, в наша публика 
се превръщаха и хората, 
седнали на пейките на 
площада или разхожда-
щи се в парка. Разбира 
се, времето, в което не 

можехме да реализираме 
нашите концерти, също 
засили потребността в 
хората, особено в наши-
те почитатели, да слушат 
музика, наслаждавайки 
се на изпълненията на 
оркестъра. Беше много 
приятно, особено вечер 
се създаваше неповтори-
ма атмосфера, в която се 
радвахме на многобройна-
та публика и заслужените 
аплодисменти. Всъщност 
ние работихме през цяло-
то лято. Спомням си пър-

вия концерт след разхлаб-
ването на мерките – той 
беше май месец, бяхме 
го озаглавили „Отново 
заедно“, защото наистина 
публиката ни липсваше и 
се надявахме, че и ние й 
липсвахме, както и се ока-
за, което беше едно мно-
го приятно чувство, беше 
много радостно.

„НИЕ“: Наложените 
през миналата година 
ограничителни мер-
ки, особено в периода 
март-април, когато 
почти всички сектори 
бяха затворени, дове-
доха до тежки иконо-
мически последици за 
мнозина. На този фон 
Вие сте споделял, че 
Симфониета – Видин е 
получила значителна 
подкрепа от държава-
та и негативните по-
следици са минимизи-
рани.

мирослав кръстев: 
Да, определено. Във все-
ки един момент ние сме 
имали и продължаваме 
да имаме подкрепата на 
държавата, което не на-
всякъде в Европа е така. 
Много оркестри и оперни 
театри в чужбина бяха за-
дълго затворени. Някои от 
тях ще отворят врати чак 
през септември тази годи-
на. У нас с Постановление 
на Министерски съвет от 
месец ноември минала-
та година са гарантирани 
бюджетите на държавните 
културни институти, като 
от 1 ноември започна да 
се предоставя и субси-
дия на приходите на база 
разходните стандарти за 
всяка категория културни 
институти. Това ни даде 
възможност да каним по-
известни изпълнители или 
диригенти и съответно 
да увеличим публиката и 
респективно – приходите 
си. Не само това, от януа-
ри месец се увеличават и 
заплатите на работещите 
в сектора средно с 10%. 

„НИЕ“: Предполагам, 
че водени точно от 
тази надежда за ско-
рошно нормализиране 
на ситуацията подгот-
вяте интересни бъдещи 
проекти. Един от тях 
стартира на 21 януари.

мирослав кръстев: 
Това е вторият ни концерт 
за януари месец и той е 
част от цикъла концерти 

„Подиум на младия дири-
гент“. С тях даваме въз-
можност на талантливи 
млади български дириген-
ти да работят с професио-
нален симфоничен оркес-
тър – една важна стъпка 
от тяхното професионал-
но развитие. 

„НИЕ“: Какво е воде-
що при определянето 
на програмите, които 
представяте преди ви-
динската публика?

мирослав кръстев: 
Стремим се да изберем 
програми, които биха 
били интересни. Затова, 
например, на 28 януари 
ще представим една мно-
го интересна програма на 
видинската публика, под 
надслов „Вечер на руска-
та музика“, в която, освен 
оперни шедьоври от ру-
ската оперна класика, ще 
звучи музика от популяр-
ни филми като „Седемна-
десет мига от пролетта“ , 
„Москва не вярва на съл-
зи“, „Бялото слънце на 
пустинята“, както и музика 
от оперетата „Севасто-
полски валс“ и популярни 
песни. Диригент е Сви-
лен Симеонов. Участват 
Кирил Василев – вокал и 
китара, Любомир Тодоров 
– вокал. В едно малко по-
различно артистично ам-
плоа ще видим и дирек-
тора на видинския театър 
Дейвид Славчев, който 
също ще изпълни няколко 
песни. Поканили сме да 
ни гостува и солистът на 
Държавна опера – Стара 
Загора – тенорът Георги 
Динев. Той, подобно на 
Дейвид Славчев, е и ре-
жисьор, така че очакваме 
да се получи една много 
свежа атмосфера, много 
„раздвижена“ сцена, защо-
то освен музика ще има и 
актьорско присъствие.

Първият ни проект 
през февруари е посветен 
на празника на любовта и 
виното, като поради анга-
жиментите на солистите 
концертът няма да е на са-
мата дата 14 февруари, а 
ще е няколко дни по-рано, 
на 9 февруари. Спектакъ-
лът ще бъде в Спортна 
зала „Фестивална“. Со-
листи са Орлин Горанов 
и Еделина Кънева, която 
е солистка на Музикален 
театър „Стефан Македон-
ски“. Концертът е озагла-
вен „Светът е за двама“, 

по едноименната песен 
на Орлин Горанов, като 
програмата ще включва 
лирична любовна музика 
– както от известни мю-
зикъли и оперети, така и 
популярни песни.

„НИЕ“: Работите ли 
по съвместни проекти 
с други институции?

мирослав кръстев: 
Неотдавна подписахме 
договор с Национална му-
зикална академия „Пан-
чо Владигеров“ – София 
за гостуване във Видин 
на студенти от вокалния 
и инструменталния фа-
култет. Имаме партньори 
от чужбина – агенции, с 
които сме работили през 
годините и продължава-
ме да работим, но поради 
стечението на обстоятел-
ствата за няколко месеца 
прекъснахме нашите кон-
такти, насочени към ор-
ганизиране на гостувания 
на диригенти и солисти от 
чужбина. Майсторският 
клас за диригенти и со-
листи, който е планиран 
за периода 15 – 25 юли, 
също е на дневен ред. 
Имаме покана за 12-днев-
но участие през август 
на фестивал в Корсика, 
Франция. 

Планирали сме и един 
спектакъл – оперетата 
„Царицата на чардаша“, 
което е съвместен про-
ект с Община Видин и е 
с участието на професор 
Иванка Нинова и нейни 
бивши ученици. Започва-
ме организация за наши-
те гостувания в различни 
градове на България за 
летния период. Работим 
и по още много проекти. 
Дай Боже да се осъщест-
вят – дано, както всички 
се надяваме, ситуацията 
след март-април месец да 

се нормализира и да мо-
жем спокойно да работим. 

„НИЕ“: От началото 
на годината беше съз-
даден Общински култу-
рен институт „Дунав“, 
обединяващ Ансамбъл 
„Дунав“ и Градски ду-
хов оркестър – идея-
та на ръководството 
на Община Видин е по 
този начин да се засили 
сътрудничеството в 
сферата на културата. 
Макар Симфониета – 
Видин да е държавен об-
щински институт, как 
гледате Вие на перс-
пективите за съвмест-
ни бъдещи инициативи. 

мирослав кръстев: 
Винаги сме били отворена 
към съвместни инициа-
тиви. И преди години сме 
реализирали такива с Ан-
самбъл „Дунав“ – имахме 
концерт, в който участваха 
солистките на Ансамбъла, 
един прекрасен певче-
ски квартет. Ще припомня 
още, че на 23 октомври 
миналата година, кога-
то беше нашият концерт 
по случай Димитровден, 
част от трупата на видин-
ския театър участваше. 
Сега директорът на теа-
търа Дейвид Славчев ще 
вземе участие в концерта 
ни на 28 януари. Целта е 
това сътрудничество да 
се засили и Симфониета – 
Видин и Общинският дра-
матичен театър заедно да 
реализираме интересни 
проекти, които да са ат-
рактивни за видинската 
публика и, разбира се, 
стойностни – имаме кон-
кретни идеи, които не са 
трудно осъществими, сти-
га ситуацията да позволи. 

Но трябва този пери-
од на противоепидемични 
мерки да отмине, за да 
можем спокойно да пла-
нираме нещата, така че да 
надграждаме и сътрудни-
чеството между Симфони-
ета – Видин и общинските 
културни институти.
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крими

бр. 3 понеделник -  неделя  25 - 31 януари 2021 г.

Социални кухни осигуряват храна на 
630 възрастни и 250 деца в Монтана

Монтанчани се преклониха пред паметта на Радичков

Разкриха наркооранжерия 
в Бойчиновци 

До края на м. януари може да се 
променя вида на осигуряването

Фирмите подават декларация за дължими 
данъци за четвъртото тримесечие на 2020 г., 
ако са удържали авансов данък
До края на януари 2021 

година предприятията и са-
моосигуряващи се лица, 
които през четвъртото три-
месечие на 2020 година са 
платили на физически лица 
доходи по извънтрудови пра-
воотношения, наем или до-
ходи от други източници по 
чл. 35 от ЗДДФЛ и са удър-
жали авансов данък върху 
тези доходи, трябва да пода-
дат декларация за дължими 
данъци по чл. 55 от ЗДДФЛ и 
чл. 201 от ЗКПО. Тази година 
31 януари е в неделя затова 
крайният срок за декларира-
не и плащане се удължава 
до 1 февруари. Декларация-
та за дължими данъци се по-
дава от платците на доходи-
те само по електронен път,  

До момента в офис Ви-
дин са подадени 195 декла-
рации, което представлява 

около една четвърт от очак-
вания брой декларации за 
четвъртото тримесечие на 
2020 година.

Декларацията за дъл-
жими данъци за послед-
ното тримесечие на 2020 
г. се представя в НАП и 
за окончателните данъци, 
удържани върху доходите 
на чуждестранни физически 
лица у нас (например върху 
възнаграждения за услуги, 
неустойки, обезщетения, 
стипендии за обучение в 
България, доходи от лихви 
и други), както и за оконча-
телните данъци дължими 
от местни и чуждестранни 
физически лица, като на-
пример върху доходите от 
дивиденти и ликвидационни 
дялове и др. 

Формулярът се подава и 
за данъци при източника по 

Закона за корпоративното 
подоходно облагане, като 
например данъци върху ди-
видентите и ликвидационни-
те дялове в полза на чужди 
фирми и местни юридически 
лица, които не са търговци, 
включително общините. 

От НАП напомнят също, 
че предприятията и само-
осигуряващите се лица - 
платци на доходи от наем 
или от управление и кон-
трол, които се облагат с 
окончателен данък, начис-
лени и/или изплатени в пол-
за на лица, местни на друга 
държава-членка на Евро-
пейския съюз, предоставят 
на НАП информация за тези 
доходи с декларацията по 
чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по 
чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, по-
давана за четвъртото три-
месечие на годината.

До 31 януари самоосигуряващи-
те се лица могат да променят вида 
на осигуряването си, напомнят от 
НАП. Самоосигуряващите се лица 
задължително се осигуряват във 
фонд „Пенсии” на Държавното об-
ществено осигуряване, а по свой 
избор могат да се осигуряват и във 
фонд „Общо заболяване и майчин-
ство”. Тази година 31 януари е в не-
деля затова крайният срок за декла-
риране и плащане се удължава до 1 
февруари.

Самоосигуряващите се лица ко-
ито изберат да внасят осигурителни 
вноски и във фонд „Общо заболява-
не и майчинство”, могат да се полз-
ват от всички осигурени социални 
рискове (без трудова злополука и 
професионална болест и безрабо-
тица) на ДОО. Другият вариант е да 
внасят осигурителни вноски на по-
нисък процент за инвалидност по-
ради общо заболяване, за старост 
и за смърт. В този случай обаче, 

самоосигуряващите се нямат право 
на обезщетения в определени ситу-
ации (например т. нар. „майчински” 
при бременност и раждане).

Видът на осигуряването на са-
моосигуряващите се лица може да 
се променя за всяка календарна 
година, ако е подадена декларация 
по утвърден образец от изпълни-
телният директор на НАП. Срокът 
за подаване на документа е до 31 
януари на съответната година.

В 7-дневен срок от започване 
или възобновяване на трудова-
та дейност самоосигуряващите се 
лица определят вида на осигурява-
нето си, като подават декларация 
по утвърден образец в компетентна-
та териториална дирекция на НАП. 
При  прекъсване и възобновяване 
на съответната трудова дейност 
през календарната година не може 
да се променя вече избрания и де-
кларирания вид осигуряване.

милена Борисова

монтана

Кметът на Монтана 
Златко Живков, деца от VІІ 
средно училище „Йордан 
Радичков", служители от 
библиотека „Гео Милев" и 
граждани се преклониха 
пред паметта и поднесоха 
цветя на паметника на беле-
жития син на Северозапада 
писателя Йордан Радичков. 
На 21 януари се навършиха 
17 години от смъртта му. 

„Това е повод да си 
спомним за нашия талант-
лив земляк, който беше 
дълбоко свързан с родния 
си край и го отрази в твор-
чеството си”, заяви кметът 
Живков.

Паметникът на Йордан 
Радичков в Монтана е из-
дигнат през 2008 година в 
непосредствена близост до 
регионалната библиотека в 

парк „Монтанензиум". Ини-
циативата за създаването 
му е на сдружение „Прия-
телите на Радичков". Брон-
зовата статуя на писателя в 
половин ръст е дело на из-
вестния български скулптор 
и близък приятел на Радич-
ков Георги Чапкънов.  

„Човек трябва да е убе-
ден, че има огромни сила 
и енергия у себе си, че 

може да хване це-
лия свят ей тъй, 
в шепата си, че 
вода да пусне. И 
колкото повече 
съхрани това без-
умие, този опти-
мизъм и огромна 
вяра – толкова по-
дълго ще съхрани 
себе си. Естест-
вено, животът 
взема ръбовете, 
позаглажда, как-

то се заглаждат речните 
камъни, но колкото по-дъл-
го е това единоборство с 
всичко, което се изпречва 
по пътя му, толкова по-
далеко стига човекът." 
- думи на Радичков в един 
разговор, включен в сбор-
ника „Йордан Радичков. 
Интервюта".

Домашният социален 
патронаж в Монтана ра-
боти над капацитета си, 
съобщи кметът Златко 
Живков. В града 373 души 
използват тази социална 
услуга, което е със 100 
души повече от възмож-

ностите на базата. „Нато-
варването е поето, за да 
не бъде изоставен нито 
един възрастен човек без 
храна в тези трудни вре-
мена“, подчерта Живков. 
Филиалът на патрона-
жа в село Смоляновци 

обслужва още близо 80 
души в околността. 

Монтана е една от че-
тирите общини – област-
ни центрове, в която има 
трапезария за диетично 
хранене. През януари в 
нея се осигурява храна за 

180 души. За тристе-
пенно меню цената е 
2,50 лева и е най-ни-
ската в страната.

Другата социална 
услуга, която работи 
на пълен капацитет 
в Монтана, е дет-
ската млечна кухня. 
През този месец там 
се приготвя храна за 
250 деца. Между 80 
и 90 процента са за-

пълнени местата в чети-
рите детски ясли в града. 
„Това е висок процент за 
януари, сравнено с пре-
дишните няколко години, 
в които нямаше панде-
мия“, коментира кметът 
Живков.

Подробности по разследването оповестиха 
ст. комисар Пламен Томов, директор на ОДМВР 
- Монтана, окръжният прокурор Росен Петков, 
наблюдаващият прокурор Лилия Илиева и ра-
йонният прокурор Емил Овчаров. 

След получен сиг-
нал и проведено раз-
следване, в късните 
часове на 19 януари 
криминалисти на ОД-
МВР - Монтана и слу-
жители от Участък 
Бойчиновци предпри-
емат проверка на по-
мещения в бивша про-
изводствена сграда в 
Бойчиновци. В хода 
на процесуално-след-
ствените действия 
установяват, че поме-
щенията били приспо-
собени за наркооран-
жерия. За целта те 
били оборудвани с мо-
дерна техника - релета 
с таймери, осветител-
ни тела, въздуховоди, 
климатици, лампи и 
вентилатори. От една-
та от залите са иззети 
саксии с 600 растения 
от вида на канабиса /
близо 52 кг/, а от друга 
- над 13 кг суха трев-

на маса. Назначена е 
експертиза на иззетото 
количество наркотик. В 
рамките на операцията 
е установено и неза-
конно присъединява-
не към ел. мрежата на 
електроразределител-
ната компания, съоб-
щиха от ОДМВР. 

По случая са обра-
зувани две досъдебни 
производства – едното 
за отглеждане и съхра-
нение на наркотични 
вещества с цел раз-
пространение, а вто-
рото – за незаконно 
присъединяване към 
ел. мрежата на елек-
троразределителната 
компания. 

По случая има запо-
дозрян, оперативно-из-
дирвателните и проце-
суално-следствените 
действия продължават 
под наблюдението на 
прокуратурата. 
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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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Код за пращане: 445100 – за страната
                              445200 – за чужбина
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оБЯвЯва
Процедура за провеждане на публичен търг 

с явно наддаване за продажба  на поземлен 
имот-частна общинска собственост с идент. 
10971.504.405 по кадастралната карта на гр. 
Видин, находящ се в гр. Видин, ж.к. „Крум Бъч-
варов”, ул. „Широка” с площ  106,00 кв.м.:         

1. начална тръжна цена  – 22 500,00 лв.
2. търгът ще се проведе на 10.02.2021 г. от 

10,00 ч, в административната сграда на Община 
Видин, Медиен център-партерен етаж.

3. тръжната документация се закупува в срок 
до 09.02.2021 г. до 16,00 часа от ет. 7, стая 4 в ад-
министративната сграда на Община Видин. Цена на 
документацията – 40 лв. без ДДС.

4. заявления за участие в търга и придружава-
щите го документи се подават в срок до 09.02.2021 
г. до 17,00 часа, в “Център за информация и об-
служване на граждани”, административната сграда 
на Община Видин, ет. 1. 

5. време и начин за оглед - всеки работен ден.
6. депозит за участие в търга – 2 500 лв. /

две хиляди и петстотин лева/   внесени в срок до 
09.02.2021 г. по сметка на Община Видин  IBAN: 
BG53STSA93003300046030, BIC на “Банка ДСК”ЕАД: 
STSABGSF.                                                               

7. начин и срок на плащане от спечелилия тър-
га участник:

• плащането се извършва в едномесечен срок, 
от връчване на Заповедта на Кмета на община Ви-
дин за определяне на спечелилия участник.

8. договорът се сключва след плащане на 
дължимите суми, съгласно срока указан в т.7.

тел. за справки  094 609 417

п  о  к  а  н  а
за обществено обсъждане на проекта за бю-

джет на община видин за 2021 година
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 

84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и На-
редбата за условията и реда за съставяне на триго-
дишната бюджетна прогноза за местните дейности 
и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение 
и отчитане на общинския бюджет на Община Ви-
дин

д-р Цветан Ценков – кмет на община видин
кани

всички граждани и заинтересовани лица на 
обществено обсъждане на проекта за бюджет 

на община видин за 2021 година. мнения, 
препоръки и предложения, свързани с проекта 
за бюджет за 2021 г. на община видин могат да 

постъпват на email: kmet@vidin.bg.

Общественото обсъждане ще се проведе на 
05.02.2021 г. (петък), от 11.00 часа, в заседателната 
зала на Общински съвет – Видин.

продава 
имоти

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

продавам двустаен 
и тристаен апартамент в 
ж.к. „Александър Стамбо-
лийски“; тел.: 094/ 600 399, 
0887 381 855

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

продавам двустаен 
тухлен апартамент в ж.к. 
„Г. Бенковски“, ет. 1, до 
крепостта „Баба Вида“, 
обзаведен, ПВЦ дограма, 

ламинат, цена 43 000; тел.: 
0898 633 302

продавам двустаен 
тухлен апартамент, с раз-
ширена кухня, ет. 2 в “Се-
лището”, цена 12 000 лв.; 
тел.: 0879 589 266

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

продавам двустаен 
апартамент в ж.к. „Геор-
ги Бенковски“, ет. 3; тел.: 
0887 381 855

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

продавам дворно мяс-
то 480 кв. м в кв. „Акджа-
мия“, на главна улица, с 

проект за строеж на къща, 
цена 22 000 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 дворно мяс-
то 1200 кв. м, със стара 
къща и кладенец, в гр. Ду-
навци; тел.: 0888 629 601

продавам тристаен 
апартамент в ж.к. „Васил 
Левски“; тел.: 094/ 600 399, 
0887 381 855

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

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

продавам самостоя-
телна къща в ж.к. „Плис-
ка“; тел.: 0887 381 855

продавам две къщи в 
един двор, за ремонт, в с. 
Покрайна, дворно място 
1030 кв. м, център, цена 
18 000 лв.; тел.: 0898 633 
302

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

продавам дворно мяс-

то в село Покрайна, 900 
кв. м; тел.: 0893 269 304 

продавам тристаен 
апартамент, с гараж и та-
ванска боксониера, в ж.к. 
„Георги Бенковски“; тел.: 
0887 381 855

купува имоти 

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

купувам промишлен/
търговски или друг вид 
имот в град Видин, със 
сграда и двор, за пред-
почитане на изплащане 
с първоначална вноска; 
тел.: 0893 502 430

купувам селски къщи 
в област Видин; тел.: 094/ 
600 481, 0899 823 840 

дава под наем 

давам под наем офи-
си и магазини във Видин; 
тел.: 0888 622 789

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

тЪрСи под наем 

търся самостоятелна 
къща под наем, гарсони-
ера или двустаен; тел.: 
0899 484 805

разни продаЖБи 

продавам дърводел-
ски машини – банциг, аб-
рихт, дърводелски инвен-
тар; тел.: 0882 096 555

продавам /Заменям 
немска перална машина, 

цена 520 лв.; тел.: 0886 
109 417

продавам банциг и 
борапарат; тел.: 0884 850 
159

разни купува

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

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

раБота

търся работа – об-
грижване на възрастни 
хора, може и болни; тел.: 
0893 050 462

търся продавач на 

вестници; тел.: 0879 168 
048

уСлуги

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

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

купува автомоБили, 
чаСти

купувам мотори - 
„Симсон“, „МЗ“ и други; 
тел.: 0883 201 013
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Видински ежемесечен 
Занаятчийски базар 

ППМГ “Екзарх Антим l” - Видин  стартира дейностите по Наци-
онална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ 

институт с музей при БАН 
(на снимката най-вляло). 
Именно доц. Димитров 
е ръководител на екипа, 
който работи в Рациа-
рия. На свой ред преми-
ерът Борисов отбеляза 
добрата работа на архе-
олозите, които работят 
усилено по трасето „Бо-
тевград-Видин“. „Когато 
има магистрала в райо-
на, ще идват и повече 
туристи да видят този 
обект“, изтъкна минис-
тър-председателят. 

От няколко години в 
античния римския град 
Рациария ежегодно се 
извършват редовни ар-
хеологически проучвания 
със средства от държа-
вата, но досега подобно 
финансиране не е било 
отпускано – най-голяма-
та предоставена сума 
до момента беше 80 000 
лв., а през 2020 година 
екипът разполагаше с 
едва 25 000 лв. Въпреки 
скромното финансиране 
обаче, миналогодишните 
разкопки дадоха изклю-
чително добри резулта-
ти – археолозите за пръв 
път започнаха работа в 
непроучван до момента 
терен, където попадна-
ха на останките на т.нар. 
императорски терми, или 
иначе казано градските 
(обществените) бани на 

Рациария.
През ми-

налата годи-
на вестник 
„НИЕ“ раз-
каза за тези 
терми, оп-
ределени от 
доц. Здрав-
ко Димитров 
като обект с 
висока екс-
позиционна 
с т о й н о с т . 
Тогава той 
разказа, че 
данни за 
м е с то п ол о -
жението им има още от 
70-те години на мина-
лия век, когато учени от 
университета в Болония, 
съвместно с археолози от 
видинския музей, започ-
ват проучване в античния 
град. На база на напра-
вена от българо-итали-
анския екип аерофото 
снимка, се предполага, 
че това са най-големите 
терми от императорски 
тип в цяла България – 
подобни са на термите в 
центъра на Варна, които 
в момента са превърнати 
в музей. Но като площ са 
дори по-големи – меж-
ду 7 и 8 дка, на юг от 
пътя за Държаница, се 
разполагат тези големи 
бани, обясни доц. Дими-
тров. Миналата година 
проучването стартира в 

територия от около 250 
кв. м – там археолозите 
откриха част от двора на 
имперските терми, как-
то и едно помещение, 
за което предполагат, че 
е възможно да е т.нар. 
фригидариум (зала с ба-
сейн със студена вода). 
Това обаче тепърва ще 
се уточнява, когато раз-
копките продължат.

„Градежът е опус 
микстум – дялан камък 
и отгоре няколко реда 
тухли, това е характерно 
за IV-V век строителство, 
по-късния период“, каза 
за вестник „НИЕ“ по вре-
ме на миналогодишните 
разкопки археологът от 
видинския музей Илко 
Цветков. Той допълни, 
че освен част от двора 
и от помещения, са раз-

крити и два реда стило-
бати – каменни квадри, 
върху които са стъпвали 
кръглите бази на колони-
те, оформяли колонада. 
До първия стилобат има 
запазена част от голяма 
колона – нейният диаме-
тър дава основание на 
археолозите да предпо-
лагат, че сградата е била 
с внушителни размери. 
Това предположение се 
подкрепя и от дебелина-
та на стените. Зидовете 
са с дебелина метър и 
осемдесет, което предпо-
лага, че сградата е била 
монументална. 

„Трябва да се хвърлят 
усилия в проучването на 
тези терми, защото те са 
много интересни и до-
бре запазени. След като 
се разкрият археологи-

Държавата отпусна 300 хил. лв. за археологически проучвания в Рациария

След като ППМГ 
“Екзарх Антим I” - Ви-
дин спечели проект на 
стойност 45 000 лева по 
Национална програма 
„Изграждане на училищ-
на STEM среда“ в гим-
назията предстои стар-
тиране на дейностите 
по изпълнението му. За 
целта се подготвя публи-
куването на обществена 
поръчка и събиране на 
оферти по обособени-
те позиции. При изпъл-
нението на проекта се 
предвижда оборудва-
не на две помещения с 
иновативна техника и 
технологии,  съобразени  
с  целите  на  учебната  
програма  и  създаващи  
условия  за практическа 

работа със съвремен-
ни инструменти и про-
грами. Обзавеждането 
включва  пространство, 
пригодено за учене чрез 
преживяване, създава-
не и експериментиране. 
С осъществяването на 
този проект гимназия-
та ще добави към при-
добивките си още едно 
прекрасно място, къде-
то нейните възпитани-
ци ще творят и добли-
жат до реалната наука, 
а учителите ще могат 
да прилагат по-активно 
иновативни методи на 
преподаване, насърча-
ващи творчеството и 
критичното мислене у 
учениците.

Четвъртият Занаят-
чийски базар, организи-
ран от Община Видин, 
със съдействието на 
Регионална занаятчий-
ска камара - Видин, ще 
се проведе на 30 януари 
(събота) от 10 часа на по-
знатото вече място – до 
Исторически музей „Ко-

нака“. Ще се предлагат 
ръчно изработени твор-
би на местни занаятчии 
и приложни творци. Ще 
има и забавна детска 
викторина с подаръци 
на тема „Какво знаем за 
мартеницата?“, която ще 
започне от 11:30 ч.

чески струк-
тури, това 
вече пред-
полага кан-
дидатстване 
с проект за 
реставрация, 
консервация 
и социализа-
ция на обек-
та – важно е 
обектът да се 
социализира, 
да има визия 
и да може да 
привлече ту-
р и с т и ч е с к и 
поток“, кате-
горичен беше 

Илко Цветков. 
„Радваме се, че за-

почнахме работа в този 
сектор – един голям ар-
хитектурен комплекс, 
който със сигурност има 

голяма експозиционна 
стойност. Тъй като зидо-
вете там са перфектно 
запазени. Това е най-до-
брият архитектурен гра-
деж, който досега имаме 
разкриван в Рациария“, 
заяви ръководителят на 
разкопките доц. Здравко 
Димитров в края на ми-
налогодишната археоло-
гическа кампания.

Отпуснатото сега се-
риозно финансиране ще 
даде възможност на ар-
хеолозите да извършат 
едно сериозно проучва-
не на императорските 
терми, което ще е основа 
за бъдеща социализа-
ция на обекта, тоест за 
неговото превръщане в 
място, привличащо както 
български, така и чуж-
дестранни туристи.


