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Йордановден във Видин
Богоявленския кръст „спаси“ Красимир Топчийски, 
който бе единствен участник в ритуала

С още една стъпка по-близо 
до реставрацията на 
видинската Синагога

В училището в Дреновец е създаден 
първият в област Видин ученически 
отбор по електронни спортове

Десетки вярващи хрис-
тияни се събраха на Бо-
гоявление в катедралния 
храм „Св. Димитър“ във 
Видин. Видинският митро-
полит Даниил отслужи све-
та Литургия. По традиция, 
хората си взеха кръстена 
вода за здраве и я занесо-
ха в домовете си. 

Тази година отбеляз-
ването на празника мина 
под знака на епидемична-
та обстановка и с оглед на 
решението на Областния 
кризисен щаб, с което се 
забрани провеждането на 
всякакви масови меропри-
ятия на Йордановден. Все 
пак Видинска митрополия 
спази каноните. Така след 

СУ „Никола Йонков 
Вапцаров”, с. Дрено-
вец е първото училище 
в област Видин, което 
провежда занимание 
по интереси „Гейминг 
концепции“ и участва в 

първата българска 
училищна лига по 
електронни спорто-
ве. Отборът на учи-
лището се състезава 
срещу 13 училища от 
цялата страна, кои-
то също провеждат 
иновативното зани-
мание. 

Досега в учили-
щето в Дреновец не 
е имало занимания 

по интереси и от ръ-
ководството на учебното 
заведение решили да 
потърсят дейности, кои-
то са по-различни и биха 

След броени месе-
ци – да се надяваме още 
пролетта – ще започне 
реставрацията на видин-
ската Синагога. На 29 де-
кември, с подписването на 
договора за инженеринг 
по проект „Реставрация 
и адаптация на Синагога 
– Видин в туристически 
обект „Културен център 
„Жул Паскин“, бе напра-
вена поредната стъпка по 
дългия път към тази цел, 
която е дългогодишна меч-
та на видинлии.

Подписите си под до-
кумента сложиха кметът 
на община Видин Цветан 

Ценков, от страна на Въз-
ложителя, и Андрей Тодо-
ров, представляващ ДЗЗД 
„Паскен 2020“, от страна 
на Изпълнителя. Събити-
ето се състоя в залата на 
Общинския съвет и на него 
присъстваха още предсе-
дателят на ОбС Генади 
Велков, заместник-кмето-
вете Десислава Тодоро-
ва и Светослав Скорчев, 
представители на Сдруже-
ние „Регионална организа-
ция на евреите в България 
„Шалом“, общински слу-
жители, представители на 

Премиерът Борисов: 

Положихме огромни усилия, за да 
изпълним всеки поет ангажимент 
за повишаване на доходите

Цветан Ценков: 

Активно променяме средата 
на живот и бизнес климата
Първите инвеститори 
във Видин вече са факт

Един от основните 
приоритети на общин-
ското ръководство през 
2020 година е бил бла-
гоустройството на на-
селените места – така 
ще е и през настоящата 
година. Това заяви кме-
тът на община Видин на 
пресконференция на 6 
януари.  На нея присъст-
ваха председателят на 
Общинския съвет Генади 
Велков, заместник-кме-
товете Борислава Бори-
сова, Десислава Тодоро-
ва, Светослав Скорчев, 
Цветомира Илиева и 
секретарят на Общината 
Валери Димитров.

„Всичко, което 
поех като ангажи-
мент през предиз-
борната кампания, 
вече се случва“, от-
чете кметът. Даде 
за пример дейност-
ите по поддържане 
на зелените площи, 
както и стартира-
лото преди около 
месец премахване 
на самонастанила-
та се растителност 
в „Шарампоя“. „За 
пръв път от 30 годи-

ни започнахме да чистим 
град Видин от табела до 
табела, да премахваме 
избуялата на много мес-
та растителност, като 
влязохме и в квартали-
те – комплексите „Вида“ 
и „Химик“ вече сме ги 
почистили основно и до 
пролетта ще минем през 
целия град. Отделно в 
селата по същия начин 
започваме цялостно по-
чистване, включително 
на гробищните паркове“, 
каза Цветан Ценков. 

Скоро общината ще 
се сдобие с техника за 

„Положихме огромни 
усилия, за да изпълним 
всеки поет ангажимент 
за повишаване на до-
ходите, дори в услови-
ята на пандемия. От 1 
януари минималната 
работна заплата е 650 
лева, а минималната 
пенсия за осигурителен 
стаж и възраст вече е 
300 лв., за което са оси-
гурени 474 млн. лв. От 
юли всички пенсии ще 
се осъвременят с 5%. 
Продължава и подкре-
пата за бизнеса.“ Това 
заяви министър-предсе-
дателят Бойко Борисов 
на 2 януари на работно 
съвещание с членове на 
Правителството. Преми-
ерът Борисов отбеляза 
още, че от началото на 
настоящата година  въз-
награждението за нощен 
труд е минимум 1 лв. 
на час, а минималното 

обезщетение за безра-
ботица остава 12 лв. на 
ден, след като през ок-
томври беше увеличено 
от 9 лв. Също така до 30 
юни хората, пропуснали 
срока, могат да прехвър-
лят парите от „вторите“ 
пенсии от универсален 
фонд в НОИ, ако смет-
нат, че така ще е по-из-
годно за тях. 

През новата 2021 го-
дина всички семейства 
със записани в I и в VIII 
клас деца ще могат да 
получат по 300 лв. по-
мощ. Осигурени са и 73 
млн. лв. за подкрепа на 
семействата с деца до 
14 г., които учат от раз-
стояние. Семействата 
ще имат право на детски 
надбавки или на данъч-
ни облекчения в зави-
симост от доходите, а 
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новото оп “Чистота, озе-
леняване и благоустрой-
ство“

Кметът подчерта, че 
през настоящия мандат се 
извършват реформи в Об-
щината, каквито досега не 
са правени в такъв мащаб. 
И припомни, че с реше-
ния на Общинския съвет 
са създадени три нови 
общински предприятия. 
Обединени са също в едно 
звено Детска ясла „Слън-
чев кът“ и Детска млечна 
кухня. „Едното от предпри-
ятията е „Чистота, озеле-
няване и благоустройство“ 
– цялата тази дейност ми-
нава в ръцете на Община-
та и съм уверен, че по този 
начин населените ни места 
ще се поддържат в още по-
добър вид. През дарения 
ще получим два трактора, 
един бус и друга техника. 
Освен това приключи об-
ществената поръчка и до 
15 януари трябва да полу-
чим упоменатата в нея тех-
ника – камионите, които 
ще извършват сметоизвоз-
ването, багери, трактори и 
всичко останало, което ще 
ни е необходимо“, обясни 
видинският кмет. 

Ценков каза, че се уточ-
няват улиците и паркингите 
във Видин, които ще бъдат 
ремонтирани с предоста-
вените чрез Постановле-
ние на Министерски съвет 
на Община Видин 2 750 
000 лв. Отделно от това 
още над 700 000 лв. ще бъ-
дат предвидени в бюджета 
за благоустрояването на 
останалите населени мес-
та. Активно се работи и по 
въпроса за отдаването на 
концесия на минералните 
извори, като той вероятно 
ще бъде решен през на-

стоящата година. 
Кметът коментира още, 

че със създаването на Об-
щинския културен институт 
стремежът е да бъдат обе-
динени усилията на Ан-
самбъл „Дунав“, на Град-
ския духов оркестър и на 
читалищата, така че да се 
създава модерен културен 
продукт и да се привличат 
средства по проекти. „Цел-

та е да превърнем Видин в 
един прекрасен фестива-
лен център“, подчерта д-р 
Ценков. В тази връзка при-
помни, че през 2020 годи-
на, въпреки епидемичната 
обстановка, Общината ор-
ганизира, и то с изключите-
лен успех, няколко фести-
вала, които са показали на 
видинлии, че нещата могат 
да се случват по един мо-
дерен начин. 

подготвя се създава-
нето на още две общин-
ски предприятия

Кметът на Видин съоб-
щи, че се подготвя създа-
ването на още две общин-
ски предприятия. Едното 
ще отговаря за поддържа-
нето на уличното освет-
ление, но ще може и да 
изгражда фотоволтаични 

мощности и да продава ел. 
енергия. Второто друже-
ство ще работи за газифи-
кацията на Видин, като на 
първо време се осигурят 
доставки на компресиран 
газ за нуждите на бизнеса 
и на институциите. „Общи-
ната не може да разчита 
само на предоставяните от 
Правителството средства 
с постановления – трябва 

да намерим начин да фор-
мираме собствени прихо-
ди. Затова стартираме и 
реформа в Регионалното 
депо за битови отпадъци 
– надявам се със създа-
ването на възможности за 
сепарация, за компоста-
ция то да започне генери-
рането на приходи“, обяс-
ни Цветан Ценков. 

община видин отчита 
рекордна събираемост 
на местни данъци и так-
си

„Независимо от тежка-
та епидемична ситуация и 
взетите от Общински съвет 
решения да бъдат осво-
бодени десетки фирми 
от плащане на тротоарно 
право и наем на общинска 
собственост, за пръв път 
Община Видин има над 

83% събираемост на мест-
ни данъци и такси. Това по-
казва, че администрацията 
е мотивирана и работи из-
ключително добре. Реорга-
низацията на финансовите 
звена в Общината и въвеж-
дането на финансова дис-
циплина доведе до тези 
добри резултати“, отчете 
Ценков. Това дава възмож-
ност Общината да продъл-

жи нормално да изпълнява 
задълженията си, въпреки 
постоянно изникващите 
задължения от стари пери-
оди. В тази връзка кметът 
допълни, че особено голям 
проблем са санкциите, на-
ложени от управляващия 
орган на Оперативна про-
грама „Околна среда“. „Ви-
зирам Пречиствателната 
станция и огромното бре-
ме, което се стовари вър-
ху плещите на Общината. 
За програмните периоди 
от 2007 до 2013 година и 
от 2014 до 2020 година 
санкциите, наложени на 
Община Видин по проекта 
за Пречиствателната стан-
ция надхвърлят 15 млн. 
лв. – това е изключително 
голяма тежест“, заяви Цве-
тан Ценков. Той допълни, 

че в момента Агенцията 
за държавна финансова 
инспекция прави цялост-
на проверка: „Общината 
няма да се опита да скрие 
нищо – всичко, което се 
констатира, се изпраща 
към съответните отговор-
ни институции, каквато в 
случая е българската про-
куратура“. Но все пак има и 
добра новина – относно за-

веденото през този мандат 
дело във връзка с наложе-
ната санкция от 1,5 млн. 
лв. за изграждането на 
навес в Пречиствателната 
станция, има решение на 
Върховния администрати-
вен съд, което е в полза на 
Общината.

първите инвеститори 

във видин вече са факт
Кметът подчерта, че 

въпреки епидемичната 
обстановка, която доведе 
до ограничаване на соци-
алните контакти, през из-
миналата една година са 
проведени десетки разго-
вори с потенциални инвес-
титори. И съобщи, че ре-
зултатите вече са налице. 
Инвеститори са закупили 
бившата бирена фабрика, 
където възнамеряват да 
разкрият производство в 
сферата на хранително-
вкусовата промишленост, 
в което ще бъдат разкрити 
около 150 работни мес-
та. Видинска фирма също 
предстои да разшири сво-
ята дейност, при което ще 
бъдат създадени още 50 
нови работни места. „Как-
вото е нужно от страна на 
общинската администра-
ция, ще бъде направено“, 
заяви Ценков. Изрази уве-
реност, че с изграждането 
на новия магистрален път 
инвеститорският интерес 
към Видин ще се увеличи 
значително и такава тен-
денция вече се наблюда-
ва. „Видин се нуждае от 
нова икономическа среда 
и със строителството на 
магистралата, с концеси-
онирането на минерални-
те извори тя постепенно се 
формира“, каза кметът. 

Цветомира Илиева, зам.-кмет на Видин: 2020 година приключи много добре за Общината
С близо 9 млн. лв. беше актуализиран бюджетът на Община Видин за миналата година

Цветан Ценков: Активно променяме средата на живот и бизнес климата

Във финансов план 
2020 година приключва 
много добре за Община 
Видин. Това заяви за-
местник-кметът на об-
щина Видин по финан-
сово-стопанска дейност, 
бюджет и икономическо 
развитие Цветомира 
Илиева пред общинските 
съветници на проведе-
ното на 30 декември из-
вънредно заседание на 
Общинския съвет.

Две бяха предложени-
ята, включени в дневния 
ред. Общинските съветни-
ци единодушно гласуваха 
промяна на Поименния 
списък за капиталовите 
разходи. В него бе доба-
вен нов обект: „Ремонт 
на паркинги и улици в гр. 
Видин“, на стойност 2 750 
000 лв., с източник на фи-
нансиране целева субси-
дия – това са предоставе-
ните средства на Община 

Видин от Министерския 
съвет с Постановление 
от 10.12.2020 г.

Без възражения и 
дискусии беше одобре-
на и актуализацията на 
бюджета. Преди това 
разяснения направи за-
местник-кметът Цветоми-
ра Илиева. Тя посочи, че 
приетият в началото на 
годината бюджет на Об-
щината е бил в размер на 
42 584 412 лв., а с акту-
ализацията той става 51 
316 704 лв. – увеличение 
с почти 9 млн. лв. Замест-
ник-кметът обясни, че то 
се дължи на отпуснатите 
с Постановлението на 
Министерски съвет 2 750 
000 лв. целеви средства, 
които вече са постъпили 
по сметката на Община 
Видин, както и на пове-
че средства, получени по 
различни програми и най-

вече по механизма „Лич-
на помощ“.

„Имаме дупка в бюдже-
та, но посрещнахме всич-
ки задължения – и пред-
видени, и непредвидени. 
Визирам изпълнителните 
листа, които трябваше 
да изплатим, за да не 
блокират сметките на Об-
щина Видин. Това стана 
възможно отново благо-
дарение на Ваше реше-
ние, с което отсрочихме 
главниците по кредитите 
и което даде възможност 
– въпреки тежката ситуа-
ция, въпреки отложените 
плащания, опростените 
наеми и удължаването на 
срока за използване на 
5-процентната отстъпка 
при плащането на мест-
ните данъци и такси – да 
посрещнем всички нужди 
и да приключим много до-
бре тази година за Общи-

ната“, заяви Цветомира 
Илиева.

Последното за 2020 
година заседание на 
местния парламент при-
ключи за рекордно вре-
ме – само 15 минути бяха 
нужни на присъстващите 
20 общински съветници, 
за да изчерпат дневния 
ред. В края на заседани-
ето общинският съветник 
Валери Василев направи 

изказване в качеството си 
на председател на група. 
Той благодари на колеги-
те си, които присъстваха 
в залата и така направи-
ха възможно приемането 
на изключително важни-
те решения за промяна 
на Поименния списък за 
капиталови разходи и ак-
туализацията на бюджета 
на Община Видин.
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Увеличиха размера на минималната и 
максималната студентска стипендия

От 1 януари минималната пенсия е 300 лева
От 1 юли всички останали пенсии ще се повишат с 5%

Промени в Кодекса за социално осигуряване
С тях се регулира фазата на изплащане от втория пенсионен стълб

Мярката 60/40 се удължава до септември 2021 г.
Продължава подкрепата на Правителството за засегнати и затворени бизнеси

нискодоходните ще имат 
право и на двете. Увели-
чава се размерът на да-
нъчното облекчение за 
деца върху сумата от го-
дишната данъчна основа 
на родителите. 

„Работим по мерките 
за запазването на зае-
тостта, най-вече сме се 
фокусирали върху мяр-
ката „Запази ме“ за за-
творените бизнеси. От 
1 януари увеличаваме 
изплащането на обезще-
тението и то ще бъде 75 
% от брутното трудово 
възнаграждение. Правим 
всичко възможно да из-
вършваме ритмично пла-
щания, които до момента 
са почти 11 млн. лв., има-
ме общо около 50 млн. 
лв. по тази мярка“, заяви 
в рамките на работното 
съвещание министърът 
на труда и социалната 
политика Деница Сачева. 
Тя добави, че в момента 
е отворена и схемата за 
патронажна грижа и об-
щините могат да канди-
датстват. „Увеличени са и 
стандартите за социални 
услуги. Общините могат 
да кандидатстват и за 
т.нар. „COVID стандарт“, 
чрез който може в домо-
вете за стари хора и за 
хората с увреждания да 
могат за се закупуват де-
зинфектанти и предпазни 
средства“, каза още ми-
нистърът на труда и со-
циалната политика. 

Министър Лъчезар 
Борисов докладва, че по 
линия на Министерството 
на икономиката държава-
та е помогнала на бъл-
гарския бизнес с над 500 
милиона лева от начало-
то на пандемията. „Очак-
ваме сериозно ускорява-
не на този процес през 
следващите месеци, като 
се надяваме тази сума 
да бъде удвоена“, съоб-

щи той.  Министърът на 
икономика заяви, че вече 
2538 фирми са подали за-
явления за участие в про-
грамата, по която Минис-
терството работи заедно 
с НАП. Очаква се скоро 
Европейската комисия 
да нотифицира схемата, 
за да може тя да зарабо-
ти. „През този месец ще 
разгледаме и 3354 заяв-
ления по програмата за 
помощ на микро и малки 
предприятия. Вече сме 
подписали 147 договора 
на стойност 65,6 милиона 
лева, с която подпомага-
ме инвестиции по проце-
дурата за производствен 
капацитет на средните 
предприятия“, съобщи 
още министър Борисов.  

Вицепремиерът Кра-
симир Каракачанов ак-
центира върху увеличени-
ето на доходите в сектор 
сигурност. „За четвърта 
поредна година доходите 
на служителите в сектор 
сигурност бяха увеличени 
– както на военнослуже-
щите, така и на полицаи-
те. Четири поредни годи-
ни с по 10%. Ако вземем 
и комулативния ефект, 
реално е около 48% уве-
личението на заплатите 
на хората в сектора - 
нещо, което в практиката 
на въоръжените сили не 
се е случвало никога“, 
отбеляза вицепремиерът. 
Каракачанов акцентира 
също върху отделените 
средства за модерниза-
ция и възстановяване на 
бойната техника и инвес-
тициите в способностите 
на армията. „Средствата 
отиват за сигурност, но 
минават и през българ-
ската икономика“, изтък-
на вицепремиерът и даде 
пример с проектите за 
фрегатите, машините на 
специалните сили и мо-
дернизацията на танко-
вете Т-72. 

Премиерът Борисов: 

Положихме огромни усилия, за да 
изпълним всеки поет ангажимент 
за повишаване на доходите

През настоящата годи-
на продължава да действа 
мярката за запазване на 
заетостта 60/40, за което 
са предвидени 600 млн. 
лв. „Днес разпределяме 
300 милиона лева от бю-
джета за 2021 г. за удъл-
жаване на мярката 60/40 
до март, с което ще запа-
зим 180 000 работни мес-
та. А с още 300 милиона 
лева гарантираме прило-
жението на подкрепата 
до септември“, подчерта 
премиерът Бойко Борисов 
по време на последното 
за 2020 година правител-
ствено заседание. Към 30 
декември 2020 година по 
мярката са изплатени над 
627 млн. лв. и са запазени 
250 000 работни места. 

Правителството реши 
също да удължи до 31 март 
2021 г. срокът за изплаща-
не на компенсации с цел 
запазване на заетостта в 
размер на 290 лв. месечно 
на работниците, служите-
лите и самоосигуряващи-
те се лица от секторите 
„Транспорт“, „Хотелиер-
ство и ресторантьорство“ 
и „Туризъм“. Допустимите 
кандидати по мярката са 
работодатели от сектори-
те пътнически и градски 
транспорт, пътнически су-
хопътен транспорт, хотели-
ерство, ресторантьорство. 
Право на подпомагане по 
тази линия имат и само-
осигуряващи се лица с 
дейност в същите сектори, 
както и упражняващи сво-

бодна професия, и едно-
лични търговци. Към края 
на 2020 година по мярката 
са разплатени 43 милиона 
лева и са запазени около 
30 000 работни места. За 
удължаването й до края на 
март са осигурени още 40 
милиона лева, които ще 
бъдат отпуснати от Опера-
тивна програма „Развитие 
на човешките ресурси“.

По отношение на мяр-
ката 75/0 до 31 март ра-
ботниците от затворени-
те бизнеси ще могат да 
получават компенсации в 
размер на 75% от осигури-
телния си доход. От 1 яну-
ари 2021 г. хората, наети 
с трудов договор на 8-ча-
сов работен ден, ще имат 
право да получат финан-

сова подкрепа в размер 
на 75% от осигурителния 
им доход. В случаите на 
непълно работно време 
компенсацията ще се оп-
ределя пропорционално 
на уговореното работно 
време в трудовия договор, 
действащ през периода на 
неплатен отпуск, за който 
се изплащат компенса-
ции. На практика мярката 
означава, че работодате-
лите не дължат нищо, а 
работниците им получават 
75% от дохода си. До 30 
декември 2020 г. канди-
датствалите по тази мярка 
са над 5000 работодатели 
за 23 000 работници, кое-
то струва на държавата 11 
млн. лв.

От 1 януари 2021 г. ми-
нималната пенсия у нас 
стана 300 лв., а от 1 юли 
всички останали пенсии ще 
се повишат с 5%.  За шести 
пореден месец, през януа-
ри 2021 г. всички български 
пенсионери ще получат 
допълнителните 50 лева 
към пенсиите. В Закона за 
бюджета на държавното 

обществено осигуряване 
за 2021 г. е прието тази 
подкрепа за пенсионерите 
да се изплаща също и през 
февруари, и през март. 
През април пенсионерите с 
пенсии от 300,01 лв. до 369 
лв. ще получат еднократна 
добавка от 120 лв. за хра-
на.

През настоящата годи-

на екипите на патронажна-
та грижа ще продължат да 
доставят храни и лекарства 
и да помагат за извършване 
на някои административни 
услуги. 50 000 възрастни 
и хора с ниски доходи ще 
получават топъл обяд. Над 
3 000 души ще могат да 
се хранят в обществените 
трапезарии в страната, а 

около 300 000 ще получат 
пакети с храни от първа не-
обходимост. Продължават 
и всички видове социална 
подкрепа за хората с ув-
реждания и се увеличават 
заплатите на личните асис-
тенти. Размерът на помо-
щта за отопление отново 
ще е около 500 лв. за це-
лия зимен сезон.

Министерският съвет 
актуализира размера на 
минималната и максимал-
ната месечна стипендия за 
българските студенти, като 
минималната се увеличава 
от 70 на 85 лева, а макси-
малната от 150 на 180 лева. 
Мярката ще влезе в сила от 
началото на втория семес-
тър на учебната 2020/2021 
година. Повишаването на 
студентските стипендии е в 
синхрон с държавната поли-
тика за стимулиране на сту-
дентите да полагат повече 

усилия за постигане на по-
високи резултати в учебния 
процес и подобряване на 
качеството на обучението, 
както и доближаването му 
до очакванията на работо-
дателите, посочиха от Пра-
вителствената пресслужба.

Допълнен е и меха-
низмът за определяне на 
средствата за стипендии 
по висши училища, като 
за българските и чуждес-
транни докторанти те се 
планират съобразно броя 
на продължаващите от пре-

дходната година (според 
броя на месеците) и утвър-
дения нов прием, а за чуж-
дестранните студенти (без 
средствата за стипендии 
за първата година на обу-
чение на приетите по меж-
дуправителствени спогодби 
за образователен, научен и 
културен обмен) - съобраз-
но броя на стипендианти-
те от предходната година, 
новоприетите след средно 
образование и утвърдения 
прием след виеше образо-
вание.

Със Закона за държав-
ния бюджет за 2021 г. е 
предвидено увеличение с 
6 млн. лева на субсидията 
на държавните висши учи-
лища за стипендии на сту-
дентите и докторантите, ко-
ето ще даде възможност на 
тези училища да повишат 
размера на стипендиите, 
предоставяни по успех и/
или доход с 20%, каквото е 
и предлаганото увеличение 
на минималния и макси-
малния размер на тези с 
стипендии. 

На 30 декември Пра-
вителството одобри за-
конопроект за изменение 
и допълнение на Кодекса 
за социално осигурява-
не, с който се регулира 
фазата на изплащане от 
втория пенсионен стълб. 
С промените се пред-
вижда въвеждането на 
три вида пенсионни 
продукти, които ще се 
изплащат от универсал-
ните пенсионни фондове 
(УПФ): пожизнена пенсия 
за старост, разсрочено и 
еднократно изплащане 
на средствата по инди-
видуалната партида на 
всеки осигурен.

Планира се пожизне-

на пенсия за старост да 
се изплаща, когато раз-
мерът на средствата по 
индивидуалната парти-
да на осигуреното лице 
позволява отпускането 
й в месечен размер не 
по-малък от 15% от ми-
нималната пенсия за 
осигурителен стаж и въз-
раст. Разсрочено изпла-
щане на средствата по 
индивидуалната парти-
да се предвижда, когато 
средствата по партидата 
на осигурения са недос-
татъчни за отпускането 
на пожизнена пенсия за 
старост, но надвишават 
трикратния размер на 
минималния размер на 

пенсията за осигурите-
лен стаж и възраст. Ед-
нократно изплащане на 
средствата по индивиду-
алната партида се пред-
лага, в случай че пенси-
онните спестявания на 
осигурения във универ-
сален пенсионен фонд 
са по-малки от трикрат-
ния размер на минимал-
ния размер на пенсията 
за осигурителен стаж и 
възраст.

Със законопроекта се 
регламентират основни-
те правила за отпускане, 
изплащане, преизчисля-
ване или актуализиране 
на пенсиите, както и пра-
вата на наследниците на 
осигурените лица и пен-
сионерите от УПФ. Из-
рично е предвидено, че 
гарантираният размер на 
допълнителната пожиз-
нена пенсия за старост и 
на разсроченото плаща-
не не може да бъде по-
малък от този, изчислен 
на база сумата на брут-
ния размер на преведе-
ните от Националната 
агенция за приходите и 
Националния осигурите-
лен институт осигурител-
ни вноски за съответното 
осигурено лице.

Целта на законопро-
екта е да се създаде 
пълно и непротиворечи-
во регулиране на фазата 
на изплащане от втория 

пенсионен стълб, което 
би улеснило информи-
рания избор на лицата, 
подлежащи на допъл-
нително задължително 
пенсионно осигуряване. 
В тази връзка в законо-
проекта се предлага про-
мяна на срока, в който 
лицата могат да упраж-
нят правото си на избор 
на осигуряване. По този 
начин за първите групи 
осигурени лица се гаран-
тира по-продължителен 
период за запознаване 
със законовите промени. 
Създава се и възмож-
ност те да направят по-
точна преценка относно 
размера на бъдещите 
си пенсии в зависимост 
от натрупаните средства 
по индивидуалните им 
партиди в период, мак-
симално близък до пен-
сионирането.

Предвижда се ли-
цата, които навършват 
възрастта за пенсиони-
ране от 2022 г. до 2025 
г. включително, да могат 
да упражнят правото на 
избор на осигуряване до 
1 година преди тази въз-
раст. Този период се уве-
личава плавно до 2038 
г., когато осигуряването 
ще може да се променя 
не по-късно от 5 г. преди 
навършването на въз-
растта за пенсиониране.
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Община Видин се справя успешно с предизвикателствата в епидемичната обстановка

РЗОК – Видин сключи договор с МБАЛ „Света Петка“ за PCR лаборатория 
В лечебното заведение ще се извършват изследвания на здравноосигурени лица, на които е из-

дадено направление за PCR от общопрактикуващия им лекар или от лекар-служител на РЗИ

На първата си прес-
конференция през новата 
година кметът на Видин 
Цветан Ценков се спря на 
ключовите моменти в ра-
ботата на общинското ръ-
ководство и на общинска-
та администрация досега 
и очерта приоритетите в 
различните сфери на дей-
ност (виж на стр. 2).

Д-р Ценков постави на 
първо място през изте-
клата година изпитанията, 
предизвикани от корона-
вирусната инфекция: „Ни-
кой от нас не е очаквал, че 
ще стартираме мандата 
си с такава тежка ситу-
ация, каквато светът не 
помни поне в последните 
сто години. Всички колеги 
от администрацията спаз-
ваха изискванията, които 
се налагаха от Национал-
ния щаб и от Областния 
кризисен щаб. Работехме 
изключително добре и в 
синхрон, което даде въз-
можност да бъдем и ли-
дери в много отношения“. 
Той даде за пример реа-
лизирането на идеята ме-
дицинските специалисти, 
които работят в детските 

градини и училищата в 
Общината, да се включат 
в осъществяването на 
здравния контрол на ГКПП 
„Дунав мост 2“, в помощ 
на РЗИ и Гранична поли-
ция. Каза още, че е била 
извършена дезинфекция 
в целия град, в детските 
и учебни заведения, пред-
приети са и е осъществя-
ван контрол за спазването 
на всички задължителни 
мерки по време на криза-
та.

„Важно е да се знае 
какво Община Видин на-
прави, за да подкрепи 
държавната болница, коя-
то е единствената работе-
ща в региона. С решение 
на Общинския съвет ние 
предоставихме безвъз-
мездно жилища на всички 
лекари от страната, които 
решиха, че биха могли да 
се включат в помощ на на-
шата болница МБАЛ „Св. 
Петка“, отбеляза кметът и 
допълни, че с много уси-
лия е успял да мотивира 
дарители също да помог-
нат на болницата. За пър-
ви път д-р Ценков споде-
ли пред медиите, че след 

като самият той е пребо-
ледувал коронавируса, в 
края на месец ноември и 
през месец декември се е 
включил активно да пома-
га в COVID отделението. 
„Не съм се правил на ге-
рой, не съм тръбял. Кога-
то медиите искаха някакви 
изявления, аз бях катего-
рично против, защото не 
е морално да се правят 
подобни PR кампании в 
такава ситуация. Така раз-

бирам своя граждански, 
човешки и професионален 
дълг“ – заяви кметът. 

Цветан Ценков отбеля-
за, че е имало упреци във 
връзка с овладяване на 
положението във Видин, 
но то не се е отличавало 
от общата статистическа 
характеристика в страна-
та. И даде висока оценка 
на действията на ръко-
водството на болницата. 
„Успяхме по време на пан-

демията да претрансфор-
мираме двете разделени 
COVID отделения в едно, 
така че екипите, които ги 
обслужват, да бъдат мо-
билни. Всички съвремен-
ни методи на лечение се 
прилагаха и във Видин. 
Може би малко по-голяма-
та смъртност идва от това, 
че нашето население е по-
застаряващо и с по-голяма 
хронична заболеваемост“ 
– обясни видинският кмет. 
Той спомена, че и в мо-
мента е в постоянен кон-
такт и с директорката на 
болницата д-р Ивета Най-
денова, и с екипите, които 
работят в отделението.

Кметът подчерта още 
веднъж, че колегите от 
Общината, особено тези 
на първа линия, са дали 
всичко от себе си, за да се 
опази здравето на населе-
нието. И отбеляза, че не-
зависимо от извънредната 
ситуация, Общината се е 
погрижила да внесе малко 
радост в душите на хора-
та преди Коледните праз-
ници – с красивата елха 
и украса, с ледената пър-
залка, която е зарадвала 

най-много децата. Той 
допълни, че всичко това 
е направено със средства 
от дарения на граждани 
и фирми. В тази връзка 
Цветан Ценков каза, че 
през тази една година от 
началото на мандата Об-
щината е успяла да моти-
вира наши съграждани от 
чужбина да даряват - като 
проф. Валентин Джонов 
в Швейцария, който през 
миналата година изпра-
ща два ТИР-а с помощи, 
а сега са получени четири 
и се очакват още три през 
януари с офис оборуд-
ване, постелъчен инвен-
тар, дрехи за еднократна 
употреба и консумативи, 
подходящи за болницата. 
„Независимо от COVID 
ситуацията, Общината ре-
агира съвсем оперативно 
и мобилно. Независимо че 
в най-тежката криза през 
ноември редуцирахме ра-
ботещия състав на 50% и 
всеки, който е трябвало, 
се е изолирал, преодолях-
ме тази тежка пандемична 
обстановка“, обобщи ви-
динският кмет.

На 29 декември Ра-
йонната здравноосигу-
рителна каса е склю-
чила договор с МБАЛ 
„Св. Петка“ - Видин 
за извършване на ви-
сокоспециализирани 
медико-диагностични 
изследвания (ВСМДИ), 
а именно „Полимераз-
на верижна реакция за 
доказване на COVID-
19“ към пакет „Клинич-
на микробиология“. 

От РЗОК отбелязват, 
че в лечебното заведе-
ние ще се извършват 
изследвания на здрав-
ноосигурени лица, на 
които е  издадено „На-

правление за 
медико-диаг -
ностична дей-
ност” (бл. МЗ-
НЗОК № 4) 
от общопрак-
т и к у в а щ и я 
им лекар или 
лица, на кои-
то е издадено 
направление 
с бл.  МЗ-
НЗОК № 4а 
от лекар-слу-
жител на РЗИ.  
Медицинското 
направление 
за PCR из-
следването е 
валидно до 30 
к а л е н д а р н и 
дни от изда-

ването му. Вече е 
осигурена възмож-
ност да бъде изда-
дено и електронно 
направление от 
ОПЛ. В този случай 
ЗОЛ предоставя 
на лабораторията 
генериран Нацио-
нален референтен 
номер на направ-
лението, издаден 
от Националната 
здравна инфор-
мационна система 
и предоставен на 
ЗОЛ от ОПЛ. За 
г о р е п о с о ч е н и т е 
случаи не се изис-
ква плащане или 
доплащане от ЗОЛ 
за извършване на 

изследването, с 
изключение на 
случаите, когато 
лицето е с пре-
къснати здрав-
ноосигурителни 
права, подчер-
таха от Здрав-
ната каса.

Лаборатори-
ята ще провежда 
и изследвания 
на хоспитализи-
раните пациен-
ти със съмнение 
за COVID-19.

От РЗОК по-
сочиха, че в 

най-кратки срокове па-
циентите ще бъдат уве-
домени за резултатите 
от PCR изследването, 
с което ще се постигне 
своевременно диагно-
стициране на COVID-19.

Лечебното заведение 
дневно може да извърши 
до 100 ВСМДИ „Полиме-
разна верижна реакция 
за доказване на COVID-
19“, отчитани с „Направ-
ление за медико-диаг-
ностична дейност“ (бл. 
МЗ – НЗОК №4а), изда-
дено от лекар-служител 
на РЗИ.
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медиите.
Кметът отбеляза, че 

възстановяването на тази 
емблематична сграда е 
въпрос, който повече от 
30 години търси своето 
решение. Той благодари 
на екипа в Община Ви-
дин, подготвил и провел 
обществената поръчка за 
избор на изпълнител на 
реставрацията и адапта-
цията на Синагогата. „В 
тази зала имаше упре-
ци, че ние едва ли не ще 
провалим този проект“, 
припомни Цветан Ценков. 
Той изрази удовлетворе-
ние, че с подписването 
сега се слага край на вся-
какви спекулации и само 
след две години Видин 
ще се сдобие с модерен 
културен център и турис-
тическа атракция не само 
от национално, но и от 
международно значение.

Представителят на 
ДЗЗД „Паскен 2020“ Ан-
дрей Тодоров каза, че в 
страната ни има малко 

на брой сгради, подобни 
на видинската Синагога и 
е задължение на цялото 
общество да ги съхрани. 
И допълни, че след като 
сградата вече не изпъл-
нява функциите на рели-
гиозен храм, превръща-
нето й в културен център 
е естествено продълже-
ние на нейния „живот“. „Аз 
съм сигурен, че с общите 
усилия, които ще положат 
нашият екип и колегите от 
Община Видин, след две 
години ще се поздравим 
с успешното възстановя-
ване на този паметник, 
който ще остане за след-
ващите поколения“, отбе-

ляза Тодоров.
Цветан Ценков пожела 

успех на изпълнителите и 
призова гражданите, както 
и представителите на ев-
рейската общност, също 

да следят целия процес и 
да бъдат съпричастни по 
време на реализацията 
му. Видинският кмет уве-
ри, че Общината ще оказ-
ва пълна подкрепа, но и 
ще контролира стриктно 
за качественото изпълне-
ние на всички дейности.

Стойността на дого-
вора за изпълнение на 
обществената поръчка с 
предмет „Изпълнение на 
инженеринг (проектиране, 
упражняване на авторски 
надзор и изпълнение на 
СМР) във връзка с изпъл-
нението на проект „Рес-
таврация и адаптация на 

Синагога – Видин в турис-
тически обект „Културен 
център „Жул Паскин“ е 
8 602 721,83 лв. с ДДС. 
Финансирането е комби-
нирано – по договор за 
безвъзмездна финансо-
ва помощ по Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж“ 2014 – 2020 г., Прио-
ритетна ос 6 „Регионален 
туризъм“, и чрез финан-
сов инструмент - договор 
за инвестиционен кредит 
с „Регионален фонд за 
градско развитие“ АД. 
Дейностите трябва да се 
изпълнят в рамките на 
600 календарни дни, като 

60 календарни дни е сро-
кът за изготвянето на ин-
вестиционния проект, а 
540 дни - за изпълнение 
на СМР/КРР и осъществя-
ване на авторски надзор. 
Извън тези срокове е вре-
мето, необходимо за про-
веждане на процедурата 
по съгласуване и одобря-
ване на инвестиционния 
проект от Националния 
институт за недвижимо 
културно наследство, как-
то и за съгласуване и одо-
бряване от останалите 
компетентни органи.

представлявали интерес 
за учениците. „Проучва-
хме какви занимания по 
интереси бихме могли да 
провеждаме. Получихме 
по имейл различни пред-
ложения, едно от които 
беше от организаторите 
на училищната лига по 

електронни спортове. Тъй 
като тази година при нас 
дойдоха млади учители, 
реших да им предложа 
тази възможност – те про-
явиха интерес, ентуси-
азираха се, свързаха се 
с организаторите и така 
нещата се случиха“, раз-
каза директорката на учи-
лището в Дреновец Бойка 
Александрова. 

Тя разказа и за ос-
таналите занимания по 
интереси, в които въз-
питаниците на учебното 
заведение могат да се 

включат – сред тях са 
по-обичайни като шахмат 
и забавна математика, 
но и по-необичайни като 
цветарство, биоигри и, 
разбира се, електронни-
те спортове. „Търсехме 
занимания по интереси, с 
които да успеем по-актив-
но да ангажираме нашите 

ученици и мисля, 
че намерихме 
съмишленици“, 
сподели Алек-
сандрова.

Р ъ к о в о д и -
тел на клуба 
по електронни 
спортове в СУ 
„Никола Йонков 
Вапцаров“ е Ст-
рахил Страхи-
лов, помага му 
Емил Борисов. 
Страхилов е 
бивш възпитаник 
на учебното за-
ведение – той в 
момента учи, за 
да получи учи-
телска правос-

пособност. „Смятам, че не 
сгреших, като му възложих 
тази задача, защото той е 
амбициозен млад човек, 
който се надяваме да ос-
тане в системата на обра-
зованието и най-вече, да 
продължи да се развива 
като част от екипа на на-
шето училище“, сподели 
Бойка Александрова. 

Клуб по интереси „Гей-
минг концепции“ е ини-
циатива, която дава въз-
можност на учениците да 
използват електронните 
спортове като платформа 

за придобиване на важни 
умения за комуникация, 
колаборация и решаване 
на проблеми, необходими 
за кариерно и личностно 
развитие, каза на свой ред 
ръководителят на клуба. 
„Електронните спортове 
в същността си са соци-
ална дейност, развиваща 
комуникацията, работата 
в екип, стратегическото 
и аналитичното мислене, 
а включването им в учи-
лищата е нестандартен и 
иновативен метод за мо-
тивация на учениците да 

продължат бъде-
щето си кариерно 
развитие в STEM 
сфери“, допълни 
Страхил Страхи-
лов.

Разказа, че за-
ниманието е насо-
чено към ученици 
от 7 до 12 клас, кои-
то, разделени в от-
бори се състезават 
в различните игри. 
„Игрите, включени 
в School Esports 
League Season 1, са 
League of Legends 
и Counter-Strike: 
Global Offensive 
(CS:GO), а учени-
ците ни Олег Ма-
ринов, Любчо Све-
тославов, Чавдар 
Александров, Крис-
тиан Росенов и Ми-
лослав Росенов се 
състезават по вто-
рата дисциплина“, 
обясни ръководи-
телят на клуба. 

Отборите се състеза-

ват онлайн през цялата 
учебна година в редовния 
сезон, като най-добрите 
получават шанс да ста-
нат училищни шампиони 
на финалите на живо в 
края на учебната година. 
Страхил Страхилов спо-
дели, че макар първите 
срещи от редовния сезон 
да не са завършили до-
бре за отбора на Дрено-
вец, положителното е, че 
това е мотивирало учени-
ците, които са започнали 
да тренират повече и да 
провеждат неофициални 
турнири, за да подобрят 
както уменията си, така и 
да се сработят по-добре 
като отбор. 

В училището в Дреновец е създаден първият в област Видин ученически отбор по електронни спортове

С още една стъпка по-близо до реставрацията на видинската Синагога

Esports 
На Запад и особено в 

Азия електронните спорто-
ве стават все по-популярни, 
но в България те като цяло 
все още са нещо не добре 
познато. Най-общо това са 
състезания по видео (ком-
пютърни) игри. Често те се 
провеждат под формата на 
организирани турнири за 
мултиплейър игри, където 
участниците се състезават 
индивидуално или в отбо-
ри. Концепцията за такива 
турнир не е нова, но в на-

чалото те са на аматьорско 
ниво. В последните две 
десетилетия обаче, с поя-
вата на професионални иг-
рачи и онлайн излъчването 
на живо на състезанията, 
електронните спортове ста-
ват все по-популярни, като 
все по-често компании, 
разработващи компютър-
ни игри, спонсорират както 
провеждането на турнири, 
така и играчи и отбори. 
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6бр. 1 понеделник -  неделя  11 - 17 януари 2021 г.

о Б Я в а
на основание решение № 141 от 16.11.2020 г. 

на общински съвет – ружинци и заповед № 5/ 
06.01.2021 г. на кмета на община ружинци оБЯ-
вЯва на 27.01.2021 г. от 09:00 часа в заседател-
ната зала в сградата на община ружинци публи-
чен търг с явно наддаване за отдаване под наем 

на недвижим имот при следните условия:    
1. отдаване под наем на част от недвижим 

имот общинска собственост, находящ се в кв. 20, 
парцел 312 по регулационния план на с. Ружинци, 
общ. Ружинци, обл. Видин, за поставяне на един 
брой кафе-автомат, с площ от 1,00 кв.м.        

2. начална тръжна цена /месечен наем/ за по-
ставяне на 1 бр. машина кафе-автомат е 20 /два-
десет/ лева, и включва разходи за  ел. енергия на 
машината.

3. Срока на договора за наем е 3 /три/ години.
4. Стъпка за наддаване – 5 % от началната 

тръжна цена.
5. депозит за участие -10 % от началната 

тръжна цена на имота и се внася по банков път.
6. Тръжната документация се получава в 

сградата на Общинска администрация Ружинци 
срещу внесена сума в размер на 5 лв. на касата 
на Общината.

7. оглед на обекта да се извършва всеки при-
съствен ден до 16,30 ч. на 26.01.2021 г. след пред-
варителна заявка и закупена тръжна документа-
ция.

8. крайният срок за подаване на заявления за 
участие в търга е 16,30 ч. на 26.01.2021 г.

за справки и информация тел. 09324 / 22-83, 
община ружинци.

на основание решение № 149 от 14.12.2020 г. 
на общински съвет – ружинци и заповед № 4/ 
06.01.2021 г. на кмета на община ружинци оБЯ-
вЯва на 27.01.2021 г. от 10:00 часа в заседател-
ната зала в сградата на община ружинци публи-
чен търг с явно наддаване за отдаване под наем 

на недвижим имот при следните условия:      
1. отдаване под наем на недвижим имот - двор-

но място с обща площ от 1300 кв.м. находящ се в 
кв. 20, парцел 312 по регулационния план на с. Ру-
жинци, общ.Ружинци, обл.Видин, съгласно АОС № 
465/ 22.12.2003 г.        

2. начална тръжна цена /месечен наем/ 0,30 
лв./кв.м. или общо 390,00 лв. на месец.

3. Срок на договора за наем е 1 /една/ година.
4. Стъпка за наддаване – 5 % от началната 

тръжна цена.
5. депозит за участие -10 % от началната тръж-

на цена на имота и се внася по банков път.
6. Тръжната документация се получава в сгра-

дата на Общинска администрация Ружинци срещу 
внесена сума в размер на 5 лв. на касата на Общи-
ната.

7. оглед на обекта да се извършва всеки при-
съствен ден до 16,30 ч. на 26.01.2021 г. след предва-
рителна заявка и закупена тръжна документация.

8. крайният срок за подаване на заявления за 
участие в търга е 16,30 ч. на 26.01.2021 г.

за справки и информация тел. 09324 / 22-83, 
община ружинци.

на основание решение № 141 от 16.11.2020 г. 
на общински съвет – ружинци и заповед № 6/ 
06.01.2021 г. на кмета на община ружинци оБЯ-
вЯва на 27.01.2021 г. от 11:00 часа в заседател-
ната зала в сградата на община ружинци публи-
чен търг с явно наддаване за отдаване под наем 

на недвижим имот при следните условия:      
1. отдаване под наем на недвижим имот общин-

ска собственост - Двуетажна масивна сграда, нахо-
дяща се в кв.19, пл.№ 96, парцел IV по регулацион-
ни план на с. Плешивец с административен адрес: 
с.Плешивец, ул. „Първа” № 25, общ.Ружинци, обл.
Видин с намиращото се в него оборудване и обза-
веждане.        

2. начална тръжна цена /месечен наем/ в раз-
мер на 2700 лева.

3. Срок на договора за наем е 3 /три/ години.
4. Стъпка за наддаване – 5 % от началната 

тръжна цена.
5. депозит за участие – 10 % от началната тръж-

на цена на имота и се внася по банков път.
6. Тръжната документация се получава в сгра-

дата на Общинска администрация Ружинци срещу 
внесена сума в размер на 5 лв. на касата на Общи-
ната.

7. оглед на обекта да се извършва всеки при-
съствен ден до 16,30 ч. на 26.01.2021 г. след предва-
рителна заявка и закупена тръжна документация.

8. крайният срок за подаване на заявления за 
участие в търга е 16,30 ч. на 26.01.2021 г.

за справки и информация тел. 09324 / 22-83, 
община ружинци.

на основание решение № 149 от 14.12.2020 г. 
на общински съвет – ружинци и заповед № 7/ 
06.01.2021 г. на кмета на община ружинци оБЯ-
вЯва на 27.01.2021 г. от 13:00 часа в заседател-
ната зала в сградата на община ружинци пуб-
личен търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на недвижим имот при следните условия:      
1. отдаване под наем на 20 000 кв.м. част от 

недвижим имот частна общинска собственост – ПИ 
- 24 /СТОПАНСКИ ДВОР/ с обща площ 60 000 кв.м., 
находящ се в кв. 11, ПИ - 24 по регулационния план 
на с. Ружинци, общ. Ружинци, обл. Видин, съгласно 
приложена скица № 136 / 03.12.2020 г. и  АОС № 
3480/ 11.12.2020 г. 

2. начална тръжна цена /месечен наем/ 0,30 
лв./кв.м. или общо 6000 лв. на месец.

3. Срока на договора за наем е 3 /три/ години.
4. Стъпка за наддаване – 5 % от началната 

тръжна цена.
5. депозит за участие – 10 % от началната тръж-

на цена на имота и се внася по банков път.
6. Тръжната документация се получава в сгра-

дата на Общинска администрация Ружинци срещу 
внесена сума в размер на 5 лв. на касата на Общи-
ната.

7. оглед на обекта да се извършва всеки при-
съствен ден до 16,30 ч. на 26.01.2021 г. след пред-
варителна заявка и закупена тръжна документация.

8. крайният срок за подаване на заявления за 
участие в търга е 16,30 ч. на 26.01.2021 г.

за справки и информация тел. 09324 / 22-83, 
община ружинци.

на основание решение № 149 от 14.12.2020 г. 
на общински съвет – ружинци и заповед № 8/ 
06.01.2021 г. на кмета на община ружинци оБЯ-
вЯва на 27.01.2021 г. от 14:00 часа в заседател-
ната зала в сградата на община ружинци пуб-
личен търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на недвижим имот при следните условия:      
1. отдаване под наем на 40 000 кв.м. част от 

недвижим имот частна общинска собственост- ПИ 
- 24 /СТОПАНСКИ ДВОР/ с обща площ 60 000 кв.м., 
находящ се в кв. 11, ПИ - 24 по регулационния план 
на с. Ружинци, общ. Ружинци, обл. Видин, съгласно 
приложена скица № 136 / 03.12.2020 г. и  АОС № 
3480/ 11.12.2020 г. 

2. начална тръжна цена /месечен наем/ 0,30  
лв./кв.м. или общо 12000 лв. на месец.

3. Срока на договора за наем е 3 /три/ години.
4. Стъпка за наддаване – 5 % от началната 

тръжна цена.
5. депозит за участие – 10 % от началната 

тръжна цена на имота и се внася по банков път.
6. Тръжната документация се получава в сгра-

дата на Общинска администрация Ружинци срещу 
внесена сума в размер на 5 лв. на касата на Общи-
ната.

7. оглед на обекта да се извършва всеки при-
съствен ден до 16,30 ч. на 26.01.2021 г. след пред-
варителна заявка и закупена тръжна документа-
ция.

8. крайният срок за подаване на заявления за 
участие в търга е 16,30 ч. на 26.01.2021 г.

за справки и информация тел. 09324 / 22-83, 
община ружинци.

Община Видин с подаръци за първото бебе за 2021 г.

о Б Я в а

о Б Я в а

о Б Я в а

о Б Я в а

Община Видин даде 
подаръци за първото бебе 
за годината. Името на но-
вороденото момиченце е 
Зоя. То се появи на бял 
свят в Отделението по аку-
шерство и гинекология на 
МБАЛ „Света Петка“ малко 

след 2 часа през нощта на 
6 януари. Бебето е с тегло 
3200 гр. и ръст 49 см и е 
първа рожба на 19-годиш-
ната Славка Божурова от 
град Видин. 

Общината спази тради-
цията и предостави пода-

ръци за щастливата майка 
– красив букет и парична 
помощ в размер на 200 лв. 
Тази година обаче, предвид 
епидемичната обстановка, 
кметът на общината  Цве-
тан Ценков не можа да 
поздрави лично родилката. 
Поздравителен адрес от 

негово име, заедно с пода-
ръците, връчи директорка-
та на видинската болница 
д-р Ивета Найденова. 

„С радост Ви честитя 
раждането на Вашата първа 
рожба Зоя, която е и първо-
то бебе, родено във Видин 
през 2021 година! Щастли-

во събитие, което се случи 
на един от най-хубавите 
православни празници – 
Йордановден. Желая Ви от 
сърце малката Зоя да расте 
здрава и да има безгрижно 

детство! Уверен съм, че ще 
отгледате своето момичен-
це с много любов и грижи и 
ще я възпитате като досто-
ен гражданин на Видин!“ – 
пише в адреса.

Министър Терзийски проведе работни 
срещи с полицаите от област Видин 

Министърът на въ-
трешните работи Христо 
Терзийски посети минала-
та седмица Видин, Кула и 
Белоградчик. Той проведе 
работни срещи със служи-
телите на трите районни 
управления в структурата 
на Областна дирекция на 
МВР – Видин. В рамките 
на посещението в региона 
министърът инспектира и 
двете гранични полицейски 
управления – Видин и Бре-
гово.

„През 2020 година бя-
хме изправени пред много 
предизвикателства. Изпъл-
нявахме задачи при необи-
чайни условия в динамична 
обстановка. Днешното ми 

посещение тук е предизви-
кано от желанието да разго-
варям с Вас лично и да бла-
годаря за усилията, които 
полагате ежедневно“, заяви 
вътрешният министър пред 
полицаите от Северозапад-
ната област.

В дискусионен формат 
министърът и полицаите 
коментираха широк спек-
тър от въпроси, свързани 
с текущите задачи, бито-
вите условия, автопарка, 
материално-техническото 
обезпечаване, полагането 
и заплащането на извън-
редния труд, конкурсите за 
вакантни длъжности и на-
товареността на състава. 



д-р адриана маркова
СпециалиСТ по деТСки БолеСТи, 

ХомеопаТиЯ и ШуСлерова ТерапиЯ

медико-денТален ценТЪр 
„омега“ - видин

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

медицинСки ценТЪр 
„здраве“ - видин

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

GSM 0887 21 44 21, 0887 53 30 60
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продавам портална врата
двукрилен входен портал, използван. 

размери: 3.86 м ширина; 1.76 м височина.
 намира се в гр. дунавци. цена 550 лв.

Тел.: 0899 881 656

общински драматичен театър - видин
дарителска кампания 

Дари средства за над-
пис на емлбематичната 

сграда на театъра
дарителска сметка:
Получател: Община 

Видин
Банка ДСК – Видин 

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

театър

дом за пълнолетни лица с деменция 
с.Салаш, община Белоградчик търси:

медицинска сестра
Заплата 800 лева

Осигурен транспорт до Салаш.
Тел.: 0894 374 096 – огнян димитров, директор

издател: “ние Савова” еоод

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 
тухлен апартамент, с га-
раж, в кв. „Калето“; тел.: 
0887 381 855

продавам тухлен апар-
тамент във Видин, 102 кв. 
м, с таванска, 18 кв. м, с 
четири тераси, цена 50 
000 лв., ул. „Ленин“; 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 панелни 
гарсониери в ж.к. „Пано-
ния“, ет. 4; до „Куклите“, ет. 
7; тел.:  0887 381 855

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

продавам масивна 
едноетажна къща, с жи-

лищна площ около 75 кв. 
м, находяща се в 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 тристаен 
тухлен апартамент в иде-
ален център, 90 кв. м, с 
таванска стая и гараж, из-
годно; тел.: 0887 381 855

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

продавам тристаен 
тухлен, ет. 2 и двустаен 
тухлен, 65 кв. м, цена 32 
500 лв., в ж.к. „Александър 
Стамболийски“; тел.: 0887 
381 855

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 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 тристаен 
панелен апартамент в ж.к. 
„Васил Левски“, цена 39 
000 лв.; тел.: 0887 381 855

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

купува имоТи 

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

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

дава под наем 

давам под наем добре 
обзаведен двустаен апар-
тамент, на втори етаж на 
двуетажна къща до новата 
поликлиника на Гайдар-
ски; тел.: 0894 884 259

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 котел на 
дърва и въглища „Виадрус“ 
U22; тел.: 0886 635 238

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 народни 
носии, всякакви; тел.: 0878 
241 027

раБоТа

Търся продавач на 
вестници; тел.: 0879 168 
048

уСлуги

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

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

Шпакловка, боядис-
ване, преградни стени от 
гипскартон, окачени тава-
ни, теракот, фаянс, мра-
мор; тел.: 0883 493 209, 
0896 010 382

авТомоБили, 
ЧаСТи

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

СелСкоСТоп. 
ТеХника

продавам китайски 
трактор, 15 к.с., с плуг, в 
отлично състояние; тел.: 
0895 358 063

продавам китайски 
трактор, с плуг, ремарке, 

култиватор, загърляч и 
цистерна; тел.: 0876 771 
875

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

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

разни

подарявам детска 
количка, детско столче и 
столче за хранене – мно-
го запазени; тел.: 0876 553 
488
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Литургията шествие, на-
чело с владиката, се от-
прави към брега на река 
Дунав, където митрополит 
Даниил отслужи водосвет. 
Беше извършено и ритуал-
ното хвърляне на Богояв-
ленския кръст – светинята 
„спаси“ Красимир Топчий-

ски, който бе и единстве-
ният участник в ритуала. 

Богоявление е един от 
най-тачените празници в 
православния календар и 
ознаменува кръщението 
на Исус Христос от Йоан 
Кръстител в река Йордан. 
Според евангелието на 
Матей, в момента на кръ-

щението небето „се отва-
ря” и Светият дух слиза 
върху Христос във вид на 
гълъб, а от небето се раз-
нася глас: „Този е Моят 
възлюбен Син, в Когото е 
Моето благоволение”. От-
тук идва и названието на 
празника. 

Общо 344 жители на 

община Видин носят име-
то Йордан. Най-възраст-
ният е роден през 1929 
година и е от село Слана 
бара, а най-малкият – през 
2019 година и е жител на 
град Видин. На 6 януари 
празник имаха и 201 жени 
с името Йорданка – най-
възрастната от тях е на 95 

години, а най-малката е 
само на 5 месеца, като и 
двете са от Видин. 

Ден по-късно отбе-
лязахме и друг голям 
християнски празник – 
Ивановден. На 7 януари 
празнуваха 1103 жители 
на община Видин с името 
Иван, като най-възрастни-

ят е роден през 1924 годи-
на, а най-малкият е на три 
месеца. Дамите, носещи 
името Иванка, са 481, а с 
името Ивана са кръстени 
54. 

Снимки: Видинска 
митрополия

Кметът на Видин даде наградата на СУ „Цар Симеон Велики“ от конкурса „Сграда на годината 2020“ 

Йордановден във Видин
Богоявленския кръст „спаси“ Красимир Топчийски, който бе единствен участник в ритуала

Кметът на община 
Видин Цветан Ценков и 
заместник-кметът по ху-
манитарни дейности и 
социална политика Борис-
лава Борисова посетиха 
на 5 януари „царското“ 
училище, за да предос-
тавят наградата от наци-
оналния конкурс „Сграда 
на годината 2020“ за обект 
„Консервация, рес-
таврация и експо-
ниране на сградата 
на „СУ Цар Симеон 
Велики“, връчена в 
категория „Социал-
на инфраструктура 
– сгради образова-
ние”. На срещата 
присъстваха начал-
никът на Регионал-
ното управление на 
образованието Ве-
селка Асенова, из-
пълняващият длъж-
ността директор на 

СУ „Цар Симеон 
Велики“ Ирена Гър-
кова, съпругата и 
двете дъщери на 
дългогодишния ди-
ректор на училище-
то Венцислав Ста-
нев, който вече не 
е между нас. 

„Позволете ми 
да връча на екипа 
на гимназията и 
посмъртно на най-
заслужилия човек, 
който три мандата 

назад стартира проекта за 
реновиране на сградата – 
Венци Станев. Искам този 
приз да краси училището 
и да ни напомня за него, 
за огромния му авторитет 
и огромното му желание 
една от първите пет по-
строени гимназии в Бълга-
рия да се реновира. Пос-

вещавам тази награда на 
него“ – заяви д-р Ценков. 
Той допълни, че Общината 
е кандидатствала в нацио-
налния конкурс за първи 
път с обект за устойчива-
та градска среда и с още 
две сгради, като изрази 

убеждението си, че Видин 
все повече ще влиза в по-
лезрението на България 
и на Европа. След това 
той връчи приза на ръко-
водството на училището 
и на семейството на Вен-
цислав Станев. „За Венци 

училището беше дом. 
Той наистина вгради 
своята душа, своя 
дух и остави своя от-
печатък в училището 
като сграда, като ор-
ганизация и взаимо-
отношения между ко-
легите и дълбоко се 
надявам, че винаги 
ще го помним с това“ 
– каза съпругата му 
Нели Станева и бла-
годари с вълнение.

От името на учи-
тели и ученици бла-

годарност изрази също 
Ирена Гъркова: „Приемам 
тази награда като награда 
за всички наши усилия и 
наистина като един паме-
тен знак за Станев, който 
отдаде, за съжаление, по-
следните си години в об-
разованието, на превръ-
щането на това училище 
не само в най-доброто, но 
и в най-красивото“. 

„Венци Станев е ем-
блема на видинското об-
разование и ще остане 
завинаги в нашите сърца. 
Той връчи много златни 
значки, на всички отлич-
ници през годините и на 
много ученици, успешно 
представили се на различ-
ни мероприятия. Затова 
ще връча днес на Нели 
една златна значка, коя-
то е символ на СУ „Цар 
Симеон Велики“. Тя ще 

бъде спомен за децата и 
внуците му и ще разказва 
какво е направил за наша-
та гимназия“ – с тези думи 
Веселка Асенова изрази 
почитта си по време на 
вълнуващата среща.

Припомняме, че при 
провеждането на офи-
циалната церемония за 
връчването на наградите 
в националния конкурс 
„Сграда на годината 2020“, 
която се състоя на 21 де-
кември в София, кметът 
Ценков заяви, че отличие-
то за СУ „Цар Симеон Ве-
лики“ трябва да отиде при 
учителския колектив и не-
говото място е в учебното 
заведение. Обещанието 
беше изпълнено. Статуе-
тката вече е в своя дом и 
ще стане част от история-
та на най-старото училище 
във Видин. 


