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Архитект Недялков: 

Голямото предизвикателство е Синагогата да 
бъде възстановена в максимално автентичен вид

Онлайн обучението на учениците 
5-12 клас и студентите 

остава до 31 януари
Разрешават се само практически при-
съствени дейности, които не могат 
да се проведат в електронна среда

Съветниците от групата 
на БСП в ОбС – Видин 

отчетоха дейността си

Къпачите в Кула и тази година 
ритуално ще „къпят“ за здраве
Служители на кулското читалище изработиха 

уникални сувенири за спомен от обичая

Видинският театър представи 
премиерно спектакъла 

„Пеперудите са свободни“
В творческите планове на трупа-
та влизат и други проекти, сред 
които пиесите „Ирония на съдба-
та“ и „Скъперникът“ на Молиер

Повече средства през 2021 г.  
ще има за населените 
места в община Видин

Икономическа полиция влезе в 
Отдел „Местни данъци и такси“ 

на Община Видин

Реставрацията на Си-
нагогата може да превър-
не тази емблема на Видин 
в туристически обект не 
само от национално, но и 
от международно значе-
ние. Голямото предизви-
кателството обаче е при 
възстановяването и адап-
тацията на сградата да се 
постигне вид, максимално 
близък до автентичния. 
Това беше коментира-
но на проведената  на 13 
януари откриваща прес-
конференция по проект 
„Реставрация и адаптация 
на Синагога – Видин в ту-
ристически обект „Култу-
рен център „Жул Паскин“. 
Сред участниците в нея 

Онлайн обучението 
на учениците от 5 до 12 
клас и студентите оста-
ва до 31 януари. Разре-
шава се извършването 
само на практически 
присъствени дейности, 
които не могат да се 
проведат в електронна 
среда. Това бе решено 
на работно съвещание 
на 12 януари при пре-
миера Бойко Борисов. 
В него участваха минис-
търът на здравеопазва-
нето Костадин Ангелов, 
министърът на образо-
ванието и науката Кра-
симир Вълчев, минис-
търът на младежта и 

спорта Красен Кралев, 
министърът на вътреш-
ните работи Христо Тер-
зийски и представители 
на Националния опера-
тивен щаб и на ваксина-
ционния щаб.

В началото на за-
седанието здравният 
министър докладва на 
премиера, че епидемич-
ната ситуация в стра-
ната продължава да се 
подобрява. Той отбеля-
за, че в лечебните заве-
дения се отчита трайна 
тенденция за намаля-
ване на използваемост-

Отчет за своята дей-
ност за периода 2019 – 
2020 година представи-
ха деветимата общински 
съветници от групата на 
БСП в Общински съвет 
– Видин (ОбС). В отче-

та се посочва, че всич-
ки съветници от БСП 
са участвали редовно и 
активно в заседанията 
и постоянните комисии, 

По традиция празници-
те Йордановден и Иванов-
ден се отбелязват в Кула 
по стар стил – на 19 и 20 
януари – и тяхното чест-
ване е свързано със са-
мобитния обичай „Къпачи 
на Ивановден“. Къпачите 
тръгват през нощта на 19 
януари и ритуално „къпят“ 
за здраве всички, които 
имат имен ден, както и 
младите семейства, кои-
то наскоро са се събрали. 
Въпреки че очевидно и 
2021 година ще мине под 
знака на COVID-19 и вся-
какви събития и празници, 
които предполагат струп-
ване на хора, са забране-
ни, в Кула са решили все 

пак да спазят традицията 
и да проведат обичая, ма-
кар и с някои условия и 
ограничения.

Групата на къпачите 
винаги е от нечетен брой 
млади мъже – ергени, 
обикновено 11 души. Тази 
година групата е от деве-
тима. Те се обличат в ав-
тентични национални кос-
тюми от Кулско – везани 
ризи, шаечни панталони 
(беневреци) и характер-
ните за зимния костюм ка-
баници (дебели вълнени 
ямурлуци). Окичени са с 
пера и звънци, на лицата 
си носят страшни маски, 

„Пеперудите са сво-
бодни“ – това е загла-
вието на постановката, 
която Общински драма-
тичен театър – Видин 
представи пред видин-
ската публика. Премие-
рата на спектакъла бе на 

15 януари – зрителите 
в залата, сред които и 
много официални гости, 
се насладиха на един 
от шедьоврите на дра-
матурга Леополд Герш. 
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като действията им са 
били продиктувани от 
интересите на жите-
лите на общината. „В 
Общинския съвет на 
Видин групата общин-
ски съветници от БСП 
се очерта ясно като 
единствената опози-
ция на управляващото 
мнозинство, съставено 
от ГЕРБ, СДС, ДПС и 
„Атака“, се посочва още 
в доклада.

В него се припомнят 
предложенията, внесени 
от общинските съветници 
от групата на БСП, както 
и подетите от тях инициа-
тиви. И през този отчетен 
период те са продължи-
ли да отстояват основни 
свои предложения, като 
отмяна на „данък Синя 
зона” и въвеждане на нова 
организация на движение 
в гр. Видин, премахване 
на таксите на детските 
градини, разработване на 
минералния извор в село 
Сланотрън, проектиране 
и цялостно решаване на 
ВиК проблема на квартал 
„Нов път”, отпускане на 
средства за облагородя-
ване на жилищни кварта-
ли. Общинските съветни-
ци от БСП са настоявали 
също така наемите от 
общинската собственост 
в населените места от 
община Видин да остават 
за съответните населе-
ни места, за създаване 
на общински фирми по 
чистота, охрана, озеле-
няване, за определяне на 
месечен бюджет на насе-
лените места от община 
Видин, за ремонт на всич-
ки светофари в гр. Видин 
и поставяне на таймери, 
за ежемесечно публику-
ване на направените раз-
ходи от Община Видин на 
сайта на Общината. По-
искали са освен това об-
щинската администрация 
да предприеме мерки за 
откриване на денонощна 
аптека на територията 
на град Видин. Те бяха и 
основните инициатори за 

провеждане на извънред-
но заседание на ОбС – 
Видин във връзка със си-
туацията в МБАЛ „Света 
Петка“ с цел обсъждане 
на мерки срещу закрива-
не на отделения и взима-
не на решение за създа-
ване на Фонд „Здраве“. 
Съветниците от групата 
на БСП предложиха и па-
кет от мерки за подкрепа 
на гражданите и бизнеса 
за справяне с послед-
ствията от епидемията от 
корона вирус, които оба-
че не бяха приети. 

През отчетния период 
общинските съветници 
от БСП са задали десет-
ки актуални въпроси към 
кмета на община Видин, 
както и активно са отпра-
вяли питания по време 
на заседанията на посто-
янните комисии. Темите, 
по които са поискали ин-
формация, са свързани с 
финансовото състояние 
на Община Видин; готов-

ността за снегопочиства-
не; проблема с бездом-
ните кучета; правилното 
разпределение на сред-
ствата за капиталови 
разходи; необходимост-
та от възстановяване на 
уличната маркировка и 
от закупуване на техни-
ка за сметосъбиране и 
снегопочистване. Значи-
телна част от питанията 
на общинските съветни-
ци от групата на БСП са 
имали отношение към  
проблеми, свързани с из-
пълнението на значими 
инфраструктурни проекти 
на Община Видин, вклю-
чително ремонтите на 
централната пешеходна 
зона и на СУ „Цар Симе-
он Велики“. Заедно с това 
те са поставяли и въ-
проси, представляващи 
значителен обществен 
интерес – например за 
мерките, взети за спра-
вяне с комарите; запла-
тите на ръководството на 

Община Видин 
и за назначава-
нето на замест-
ник-кмета по 
строителството; 
за почистване-
то на паметника 
на „Скърбящия 
воин“; за пред-
приетите мерки 
за газификация 
на Видин и др.

През изми-
налата година 

общинските съветници от 
БСП са се възпротивили 
на практиката за провеж-
дане на заседания без 
преди това материали-
те от дневния ред да са 
обсъдени в постоянните 
комисии. Гласували са 
„против“ предложения за 
теглене на нови заеми 
и удължаване сро-
ковете на същест-
вуващите. Не са 
подкрепили и пред-
ложенията за прие-
мане на план сметка 
за чистота, снегопо-
чистване и озеленя-
ване, бюджет 2020, 
в това число списък 
за капиталови раз-
ходи, актуализация 
и приемане на из-
пълнение на бю-
джет 2019. Общин-
ските съветници са 
се възпротивили ос-
вен това на назна-
чаването на кметски 
наместници по селата на 
община Видин без про-
веждане на общоселски 
събрания; на продажби 
на общинска собственост 
и имоти на ,,тъмно“; на 
внесените за гласуване в 
Общински съвет на фик-
тивни програми и отчети 
за развитие на община 
Видин; на преместване-
то на ПТГ „Васил Левски“ 
(бившето ТМТ) в друга 
сграда) – нещо, което 
според съветници от БСП 
е първа стъпка към закри-
ването на това училище. 

Макар и очертали се 
като ясна опозиция, през 
отчетния период съвет-
ниците от БСП са под-

Икономическа полиция влезе 
в Отдел „Местни данъци и 
такси“ на Община Видин

Гледат делото за убийството в „Бали клуб”

Съветниците от групата на БСП в ОбС – Видин отчетоха дейността си

На 18 януари в Окръжен 
съд – Видин е насрочено 
за разглеждане делото за 
убийството на 31-годиш-
ния Теодор в „Бали клуб”. 
Разпоредителното заседа-
ние по наказателно дело 
от общ характер е образу-
вано по обвинителен акт 
на Окръжна прокуратура 
– Видин против А.Д.С., 
обвинен в извършване на 
престъпление по чл.115 от 
НК.

Повдигнатото на под-
съдимия Александър 
Стоянов – Шемета обви-
нение е за това, че чрез 
произвеждане на изстрел 
от преработен сигнално-

газов пистолет кал. 9 мм 
предумишлено е причинил 
смъртта на Теодор Ива-
нов, настъпила в резул-
тат от остра кръвозагуба, 
вследствие разкъсване на 
голям магистрален съд – 
сънна артерия. Трагедия-
та се разигра в „Бали клуб“ 
на 19 януари 2020 година 
около 7 часа сутринта. 

Припомняме, че де-
лото за убийството беше 
отлагано два пъти. Род-
нини, близки и приятели 
на Теодор организираха 
протест, за да настояват 
за справедлив процес и 
за по-висока присъда за 
извършителя. И да заявят, 

че мястото на убийците е 
в затвора, а не под дома-
шен арест, визирайки фа-
кта, че Александър Стоя-
нов е именно с поставена 
такава мярка

Обвиненият в деянието 
49-годишен мъж ако бъде 
признат за виновен, може 
да лежи в затвора от десет 
до двадесет години.

Икономическа поли-
ция е влязла на провер-
ка в Отдел „Местни да-
нъци и такси“ на Община 
Видин, съобщиха на 14 
януари от общинската 
пресслужба. От там уточ-
ниха, че разследването 
се води под надзора на 
Окръжната прокуратура 
и е във връзка с подаде-
ни сигнали от граждани и 
от кмета Цветан Ценков. 
Това показва усилията 
както на Общината, така 
и на всички институции в 
Република България за 
гарантиране на прозрач-
ност и законосъобраз-
ност при изпълнение на 
служебните задължения 
от страна на държавните 
и общинските служители, 
коментираха от общин-
ската администрация.

За няколко часа до 
приключване на провер-
ката Отдел „Местни да-
нъци и такси“ не работи 
с граждани, но в послед-
ствие от общинската ад-
министрация съобщиха, 
че структурата отново 
функционира нормално. 
Видинската обществе-
ност ще бъде своевре-
менно информирана за 
резултатите от провер-
ката и действията, които 
ще се предприемат на 
база констатациите на 
разследващите органи, 
увериха от Общината и 
подчертаха, че ще бъде 
оказвано пълно съдей-
ствие на органите на 
реда до изясняване на 
всички факти и обстоя-
телства във връзка със 
случая.

крепяли предложения и 
инициативи на общинско-
то ръководство, които са 
полезни за гражданите: 
кандидатстване по евро 
проекти; решаване на про-
блема със собствеността 
на земята в квартал „Нов 
път“ и Новоселци; раз-
ширяване на социалните 
дейности на Община Ви-
дин; подкрепяне на ин-
веститорски намерения 
и заявления; изплащане 
на семестриални такси и 
стипендии на студенти, с 
предложение да останат 
да работят във Видин; 
подкрепа на пенсионер-
ски клубове; подкрепяне 
на инициативи за млади-
те хора и превенции от 
зависимости; закупуване 
на сметосъбиращи и из-

возващи машини и съ-
дове за сметосъбиране; 
ремонт на Английската 
гимназия; подкрепа на 
проект за осигуряване на 
топъл обяд; създаване на 
общински предприятия 
по чистота и озеленява-
не, социални дейности 
и култура; закупуване на 
техника за училища, дет-
ски градини, библиотека 
и читалища; реконструк-
ция на канализацията в 
квартал „Нов път“; ремонт 
на Младежкия дом в гр. 
Видин; проект за изграж-
дане на спортна зала в 
гр. Дунавци; програма за 
енергийна ефективност; 
подкрепа за общинския 
театър и отделяне на са-
мостоятелен бюджет и 
др.

Нов мандат на досегашния председател 
на ОблС на БСП Димитър Велков

На проведено засе-
дание на Областен съ-

вет на БСП – Видин 
(ОблС) присъства-
щите 25 (от общо 
30) делегати едино-
душно са дали нов 
мандат на досегаш-
ния председател на 
ОблС Димитър Вел-
ков. Заседанието се 
е провело на 8 яну-
ари при спазването 
на всички противо-
епидемични мерки, 

разписани от Здрав-
ното министерство.
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та на болничните легла 
както в интензивните 
отделения, така и извън 
тях. Броят на излекува-
ните също категорично 
остава по-голям от броя 
потвърдени нови случаи 
на дневна база. 

Въз основа на на-
правените анализи и 
проведени срещи, ми-
нистърът на 
зд р а ве о п аз -
ването пред-
ложи на 
премиера и 
членовете на 
М и н и с т е р -
ския съвет 
да се разре-
ши присъст-
веното про-
веждане на 
о п р е д ел е н и 
п р а к т и ч е с -
ки дейности 
и изпити за 
учениците от 
5 до 12 клас и 
на студентите 
във висшите 
училища, но 
о б у ч е н и е т о 
им в елек-
тронна среда да про-
дължи до 31 януари. Ще 
бъде подготвен списък с 
точно посочените прак-
тически занимания, кои-
то по изключение ще се 

извършват присъствено. 
„Относно другите про-

тивоепидемични мерки 
в страната, считаме, че 
те трябва да продължат 
да действат до края на 
месец януари т.г.“, кате-
горичен бе министърът 
на здравеопазването 
Костадин Ангелов. Той 
бе подкрепен от образо-
вателния и спортния ми-
нистър Красимир Вълчев 

и Красен Кралев.
„Данните от послед-

ните седмици са от-
говор на всеки, който 
казва дали са ни били 
правилни и навременни 

така наложените точни 
мерки“, отбеляза минис-
тър-председателят Бой-
ко Борисов. 

Премиерът изрази 
благодарност към всич-
ки лекари и медицински 
работници, както и към 
Националния операти-
вен щаб за добрите ре-
зултатите в битката с 
новия вирус, постигнати 
с възможно най-меки-

те противоепидемични 
мерки на фона на огра-
ниченията в Европа. 

„В същото време 
много хора разбраха, че 
с дистанцията и маски-

те, и ако пазят себе си 
и близките си - това е 
само добре за тяхното 
здраве. Голям плюс е и 
че децата ходят на ясли, 
детски градини и на учи-
лище до 5-и клас, за да 
не губят своите навици“, 
изтъкна министър-пред-
седателят. 

Премиерът Борисов 
добави, че предстои да 
се разгледат различни 

варианти за възстано-
вяването на класните 
занятия при по-големи-
те ученици от 5 до 12 
клас.

Почетна статуетка на 
Хипократ за видинския 

лекар Милчев

Имунолози ще консултират 
безплатно по телефона за 
ваксините срещу COVID-19 Община Монтана започва годината на пълни обороти

Областният управител освободи от наем ползватели на държавни имоти

Онлайн обучението на учениците 5-12 
клас и студентите остава до 31 януари

враца

монтана

Областният управи-
тел на Враца Малина 
Николова издаде запо-
веди за освобождаване 
от наем на физически и 
юридически лица, полз-
ватели на недвижими 
имоти, държавна соб-
ственост в периода от 
4 януари 2021 г. до два 

месеца след отмяната 
на извънредната епиде-
мична обстановка.

Наемателите са пре-
доставили в Областна 
администрация – Вра-
ца необходимите доку-
менти, удостоверявайки 
ограничена или преуста-
новена дейност в имота, 

вследствие на мерките, 
наложени по време на 
извънредната епиде-
мична обстановка.

Заповедите са на 
основание последното 
изменение в Държавен 
вестник от 22 декември 
2020 г. на Закона за из-
менение и допълнение 

на Закона за мерките и 
действията по време на 
извънредното положе-
ние, обявено с решение 
на Народното събрание 
от 13 март 2020 г. за 
преодоляване на после-
диците от Ковид 19.

В първата седмица на 
2021 са преведени 7,1 
милиона лева на всички 
общински звена в сфе-
рата на образованието, 
културата, социалните и 
комунални услуги, съоб-
щи кметът на Монтана 
Златко Живков. Изплате-
ни са дължими суми към 
60 фирми. Работят всич-
ки детски градини и ясли. 
Посещаемостта е близо 
90 на сто от капацитета 
им. 

община монтана е с 
най-ниска безработица 
в Северозапада – 5,2 
%, 

заяви Живков.
„Въпреки че е още 

рано за пълен анализ 
на 2020 година, тя е 
най-силната година на 
Община Монтана в ус-
ловията на преход”, каза 
още кметът на Монтана. 
Трудностите в събирае-
мостта на местни прихо-
ди от първата половина 
на миналата година са 
наваксани в последните 
й месеци. Общината има 
и най-големия преходен 
остатък в бюджета си, в 
размер на близо 7 мили-
она лева. Това се дължи 
на 5-те милиона лева, 
които Правителството 
отпусна през декември 
за реконструкция на цен-
тралния площад „Жера-

вица". Още 1,9 милиона 
лева са преходните ос-
татъци във функциите 

образование и социални 
дейности.

Д-р Борислав 
Милчев от Многоп-
рофилна болница 
за активно лечение 
„Света Петка” – Ви-
дин бе награден с 
почетна Хипократо-
ва статуетка. При-
съденото отличие 
е за проявена ре-
шителност, самоот-
верженост, човеч-
ност, постоянство и 
професионализъм 
при лечението на 
пациенти в COVID 
отделението на ви-
динската болница в 
условията на тежка 
пандемична обста-
новка и висока степен на 
риск през 2020 година.

С благодарност и 
признателност към ле-
карския труд, присъде-

ната награда е връчена 
от представители на об-
щинските комитети „Ва-
сил Левски“ от Белоград-
чик, Видин и Брегово.

Национална пациент-
ска организация разши-
рява подкрепата си към 
обществото в условията 
на извънредна епиде-
миологична обстановка. 
Двама специалисти – по 
епидемиология и имуно-
логия, ще предоставят 
безплатно информация 
за наличните в момента 
ваксини срещу СOVID-
19.

Медицинските спе-
циалисти ще отговарят 
на безплатния телефон 
0800 14 515 всеки дел-
ничен ден от 9 до 18 ч. 
На линията гражданите 
могат да задават въпро-
си, свързани със състава 
на наличните и очаквани-
те ваксини, възможните 
странични ефекти, както 
и за ваксинирането при 

пациенти с различни 
хронични заболявания. 
Специалистите са за-
познати много добре с 
характеристиките на пре-
паратите за ваксиниране, 
следят новостите и съоб-
щенията за ефектите от 
приложението на вакси-
ните и ще бъдат на раз-
положение с тази инфор-
мация за гражданите.

Безплатната теле-
фонна линия 0800 14 515 
подкрепя пациенти с хро-
нични заболявания с въз-
можностите за безплатно 
и анононимно консулти-
ране със специалисти в 
лечението на COVID-19, 
на диабет, на онкологич-
ни и кардиологични за-
болявания, както на па-
циенти, нуждаещи се от 
консултации с психолог.
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Повече средства през 2021 г.  ще има за населените места в община Видин

„Нашият Видин – по-красив от всякога“
общината разработи програма 

за благоустрояване 

Потребителите на ВиК – Видин сами отчитат данните от водомерите си 

Временно инкасато-
ри няма да минават, за 
да отчитат водомерите – 
вместо това потребители-
те имат възможност сами 
да декларират данните 
за използваната вода. От 
„Водоснабдяване и кана-
лизацията“ ЕООД – Ви-

дин (ВиК) съобщават, че 
този начин на работа е 
въведен във връзка с из-
вънредната епидемична 
обстановка и ще продъл-
жи до нейната отмяна.

От ВиК дружеството 
информират и какви са 
начините, по които граж-

даните могат да деклари-
рат данните за показани-
ята на водомерите си:

• на гише „Информа-
ция“ във ВиК – Видин, 
като попълнят деклара-
ция по образец;

• за индивидуалните 
водомери в етажна соб-
ственост, като попълнят 
данните си в предоставе-
ните таблици в дните за 
отчет по график;

• в сайта на ВиК Ви-
дин: Самоотчет | ВиК Ви-
дин (vik-vidin.com)

• на еmail: gl.inspektor@
vik-vidin.com

• на следните те-
лефони 094/988053 и 
094/601099.

На интернет страни-
цата на ВиК – Видин са 
публикуван и практичес-

ки указания за това как 
потребителите могат пра-
вилно да отчетат водоме-
рите си.

От водоснабдителното 
дружество уточняват, че в 
случай че не се предста-
вят данни за самоотчет, 
ще бъде начислен слу-
жебен разход на база на 
средния месечен разход 
на предходните два от-
чета. Напомнят, че граж-
даните могат да заплатят 
своите задължения по ня-
кой от следните начини: в 
касите във ВиК – Видин 
(ул. „Широка“ 18) всеки 
работен ден от 8 до 17 
часа, в касите на Easypay 
и Български пощи или 
чрез системите на e-pay.

Общината разработи 
програма за благоустроя-
ване „Нашият Видин – по-
красив от всякога“. Тя има 
за цел да направи средата 
на живот по-привлекател-
на, по-социална, по-безо-
пасна, като даде шанс, на 
конкурентен принцип, на 
по-активните и по-задруж-
ните собственици в много-
фамилни жилищни сгра-
ди, както и на жителите на 
всички населени места да 
кандидатстват за благоус-
трояване на общинската 
инфраструктура.

Заявление за интерес 
и финансова подкрепа (по 
образец) могат да пода-
ват органи на управление 
на етажната собственост; 
кметове и кметски наме-
стници на населените 
места на територията на 
община Видин; предста-
вляващи юридически лица 
с нестопанска цел и фир-
ми; граждани, които не 
участват в режим на етаж-
на собственост. В случай 
на одобрение, заявители-
те ще осъществяват кон-
трол върху изпълнението 
на дейностите, предвиде-
ни в проекта за облагоро-
дяване на пространствата 
и/или ремонт на общин-
ска инфраструктура. Об-
щината ще отговаря за 
цялостното техническо 
изпълнение и финансово 
администриране на про-
грамата, като извършва и 
координационни функции. 
Конкретните дейности по 
благоустрояване ще се 
реализират от външни 
изпълнители, избрани по 
реда и условията на За-
кона за обществените по-
ръчки. 

Програмата има състе-
зателен характер и заявле-
нията ще се разглеждат по 
реда на тяхното подаване. 
В тях задължително тряб-
ва да се посочи обхватът 
на територията и желани-
ето за вида на облагоро-
дяване на конкретния те-
рен или обект (общинска 
собственост). За град Ви-
дин това включва асфал-
тиране на паркинги пред 
блокове; асфалтиране, 
баластриране и ремонт на 

улици; благоустрояване и 
озеленяване на междуб-
локови пространства и 
зелени площи; поставяне 
на улично осветление и 
видеокамери (при тех-
нологична възможност). 
За останалите населени 
места в общината видът 
облагородяване може да 
е асфалтиране, баластри-
ране и ремонт на улици; 
благоустрояване и озеле-
няване на пространства и 
зелени площи; поставяне 
на улично осветление и 
видеокамери (при техно-
логична възможност); бла-
гоустрояване на гробищни 
паркове; ремонт на сгра-
ден фонд (общинска соб-
ственост).

Заявленията ще бъдат 
оценявани чрез точкова 
система по определени 
критерии: живущите, ко-
ито ще се възползват от 
подобренията, да нямат 
задължения към Община 
Видин (данък сгради, так-
са битови отпадъци, да-
нък МПС, патентен данък 
и други); влошено състоя-
ние на инфраструктурата, 
за чийто ремонт се канди-
датства (служебно ще се 
проверява); максимален 
брой живущи, които ще 
се възползват от подо-
брената инфраструктура; 
предложението да бъде в 
съответствие с предвиж-
данията на действащ под-
робен устройствен план 
(ПУП); в предвиденото за 
облагородяване простран-
ство да няма незаконно 
строителство.

Програмата стартира 
от 8 януари 2021 г., отко-
гато започна и приемът на 
документи. Те се подават 
в Центъра за услуги и ин-
формация на гражданите 
в Община Видин, всеки 
работен ден от 8.30 ч. до 
17.00 ч. Пълните условия, 
както и документите за 
кандидатстване са публи-
кувани на интернет стра-
ницата на Община Ви-
дин: www.vidin.bg - раздел 
Изпълнявани проекти/В 
процес на изпълнение/
Програма „Нашият Видин 
– по-красив от всякога“.

Повече средства през 
2021 година ще има за на-
селените места в община 
Видин. Това стана ясно на 
работната среща, която на 
12 януари кметът на общи-
на Видин Цветан Ценков 
проведе с кметове и кметски 
наместници. В нея участва-
ха също заместник-кмети-
ците Борислава Борисова и 
Десислава Тодорова, както 
и секретарят на Общината 
Валери Димитров. 

Цветан Ценков подчер-
та, че получаването на сред-
ствата и най-ефикасното им 
използване зависи основно 
от активността на кметовете 
и кметските наместници и 
затова ги призова: „Обмис-
лете добре и кажете какво 
искате да се направи. Пари-
те не са много, но не са и ни-
как малко, те дават възмож-
ност включително да бъде 
обезпечено провеждането 
на събитията в културния 
календар на всяко село“. 

около 700 000 лв. от 
бюджета на община ви-
дин ще бъдат заделени за 
благоустрояване на насе-
лените места 

– това включва както ас-
фалтиране и баластриране 
на улици, така и ремонт на 
улично осветление и други 
необходими дейности. Във 
връзка с това кметовете и 
кметските наместници бяха 
запознати с новата програма 
„Нашият Видин – по-красив 
от всякога“. Тя има за цел да 
направи средата на живот 
по-привлекателна, по-со-
циална, по-безопасна, като 
даде шанс, на конкурентен 
принцип, на по-активните 
граждани. 

Заместник-кметицата 
по европейски политики и 

инвестиции Десислава То-
дорова прикани кметовете 
и кметските наместници да 
се запознаят в детайли с 
програмата и нейните при-
ложения, публикувани на 
интернет страницата на Об-
щина Видин, и да обсъдят с 
жителите какво е най-нале-
жащо да бъде направено. 
„Най-лесно беше ние да оп-
ределим това, но кметът и 
ръководният екип решихме 
всичко да бъде максимално 
прозрачно, като дадем въз-
можност на хората сами да 
кажат какво смятат, че е най-
важно да се случи 
в мястото, където 
живеят“, подчерта 
Тодорова. 

С бюджета на 
Община Видин за 
2021 година ще 
бъде изпълнен и 
поетият от кмета на 
общината Цветан 
Ценков ангажимент за

осигуряване на бюджет 
за всяко населено място,

като той ще е извън капи-
таловите средства. На този 
етап се предвижда за села 
с население до 350 души 
да бъдат определени около 
5000 лв., за села с до 1000 
жители – около 10 000 лв. 
и за населени места с над 
1000 жители – около 15 000 
лв. За целта е необходимо 
кметовете и кметските наме-
стници да уведомят за какво 
ще използват определените 
им средства. 

Видинският кмет при-
помни, че от началото на 
годината функционира Об-
щинско предприятие „Чис-
тота, озеленяване и благо-
устройство“, което също ще 
има важна роля за прео-
бразяването на населените 

места. В тази връзка беше 
представена идеята да се 
назначат хора към предпри-
ятието, които да се грижат 
за чистотата в населените 
места. Тази година този на-
чин на работа ще бъде въве-
ден пилотно в град Дунавци 
и в най-големите села и ако 
се окаже успешен, ще бъде 
приложен и в останалите. 

Ценков допълни, че новото 
предприятие разполага и 
с машини, като до дни ще 
бъде доставена още техни-
ка. Предстои закупуване и 
на нови контейнери за бито-
ви отпадъци. 

Заместник-кметицата 
Десислава Тодорова съоб-
щи, че 

напредват процедури-
те за изработване на нови 
подробни устройствени 
планове 

на град Видин и на об-
щината. В тази връзка е 
необходимо кметовете и 
кметските наместници да 
помислят за идеи какво да 
бъде предвидено в Подроб-
ния устройствен план на 
община Видин с оглед перс-
пективите и визията за раз-
витие на всяко едно насе-
лено място. Всички идеи ще 

могат да бъдат представени 
и обсъдени на последваща 
среща, организирана специ-
ално на тази тема.

Заместник-кметицата по 
хуманитарни дейности и со-
циална политика Борислава 
Борисова припомни, че Об-
щина Видин е предприела 
стъпки 

да не се прекъсва пре-
доставянето на услугата 
„топъл обяд“,

 като значително е уве-
личен броят на потребите-
лите – от 252 на 500 души 
от цялата община. Тя под-
черта, че комисия в новото 
Общинско предприятие „Со-
циални дейности“ е опре-
делила списъка на одобре-
ните за получаване на тази 
подкрепа, като заявилите 
нужда са предварително 

проверени от Дирек-
ция „Социално под-
помагане“ за двой-
но финансиране в 
социалните услуги. 
Приоритетно са 
включени майките 
с деца без доходи, 
след това са одо-
брени нуждаещите 
се без доходи, на 

трето място са обхванати 
хора с доходи под линията 
на бедност, в това число с 
решения на ТЕЛК. Борисо-
ва съобщи, че с един месец 
е удължена патронажната 
грижа – предоставянето на 
услугата през целия месец 
януари е възможно благо-
дарение на направени ико-
номии при изпълнението на 
проект „Патронажна грижа 
за възрастни хора и лица с 
увреждания в Община Ви-
дин“ в периода май – декем-
ври 2020 г. 

Секретарят на Община-
та Валери Димитров инфор-
мира кметовете и кметските 
наместници, че законът за 
държавния бюджет за 2021 
година предвижда увеличе-
ние на възнагражденията 
им. За кметовете то е 10%, 
във връзка с което в мо-

мента се подготвя предло-
жение до Общинския съвет. 
Димитров подчерта, че уве-
личението не се определя 
от Общината, тъй като това 
са делегирани средства от 
държавния бюджет. Той съ-
общи още, че

предстои да бъде въ-
ведена нова система за 
документооборот,

имаща за цел да се по-
виши ефективността на ра-
бота, както и да се елимини-
рат всякакви възможности 

за „изтичане“ на средства.
На финала на работната 

среща кметът на общината 
коментира, че е започнала 
процедура за разширяване 
на гробищните паркове на 
Антимово, Покрайна и град 
Видин. Цветан Ценков каза, 
че необходимост от това 
има в много населени места 
и затова кметовете и кмет-
ските наместници е нужно 
да подготвят докладни, за 
да бъдат предвидени съот-
ветните дейности. 
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Обновен е филиал „Щастливо детство“ във Видин

Община Видин: Проектите за уличното осветление и за Младежкия дом остават приоритетни 

Приключи об-
новяването на 
филиал „Щаст-
ливо детство“ 
във Видин. Ре-
монтните дей-
ности във фи-
лиала на детска 
градина „Зо-
рница“ се осъ-
ществяват със 
съдействието на 
Посолството на 
САЩ в Републи-
ка България и 
финансирането 
идва под форма-
та на дарение от 
американския за 
българския на-
род. По повод приключ-
ването на работата по 
проекта, заместник-кме-
тиците на община Видин 
Борислава Борисова и 
Десислава Тодорова по-
сетиха на 8 януари дет-
ското заведение и изра-
зиха задоволството си 
от видяното, както и от 
факта, че е готова още 
една хубава придобивка 
за видинските деца. 

„Искам да отправя 
своята благодарност 
от името на кмета на 
община Видин Цветан 
Ценков и на цялото об-
щинско ръководство към 
Възложителя – Инже-
нерното командване на 
военноморските сили 
на САЩ чрез Американ-
ското посолство у нас, 
за оказаната незамени-
ма подкрепа, както и на 
Изпълнителя – фирма 

„Антех – клон 
България“ - каза 
Десислава То-
дорова.

Б о р и с л а в а 
Борисова отпра-
ви поздравления 
и към директор-
ката на детското 
заведение Свет-
лана Петкова, и 
към целия педа-
гогически екип, 
които също по-
магат за реали-
зиране на проек-

та. „Благодарение 
на обединените 
усилия, ние сега 
виждаме една 
модерна, добре 
оборудвана, мно-
гофункционална 
база, с отлични 
условия за възпи-
тание и обучение 
на най-малките 
ни съграждани. 
Децата винаги са 
били сред най-ва-
жните приоритети 
за Община Видин 

и така 
о б н о в е н и я т 
филиал „Щаст-
ливо детство“ 
е още едно до-
казателство за 
това. Нека да 
ни е честита 
новата придо-
бивка!“ – зая-
ви Борисова.

Д и р е к т о р -
ката на дет-
ското заведе-
ние отправи 
от своя страна 

благодарност към об-
щинското ръководство-
то, с чиято помощ се 
подготвя проекта и се 
кандидатства по програ-
мата. „Ние сме изключи-
телно щастливи, че фи-
лиал „Щастливо детство“ 
е единствената градина 
в нашия регион, която 
успя да впечатли Аме-
риканското посолство и 
те решиха да направят 
своя жест към нас. Това, 
което помогна според 
мен е, че в нашия фили-

ал се намира 
и единстве-
ната в цялата 
област група 
за деца със 
специални об-
р а з о в а т ел н и 
потребности“ 
– коментира 
Светлана Пе-
ткова. Тя обяс-
ни, че сега във 
филиала се 
обучават око-
ло 60 деца, но 
има капацитет 
за повече и 

ако има още желаещи, 
те ще бъдат поети вед-
нага.

Проектът за обновя-
ване на филиала е на 
стойност около 100 000 
долара. Ремонтът за-
почва на 20 юли 2020 г. 
Извършените дейности 
включват пълно пре-
боядисване на цялата 
сграда на детското заве-
дение; основен ремонт 
на офиси за подготовка 
на храна в 2 детски гру-
пи; осигуряване на обо-
рудване от неръждаема 
стомана в 4 броя офиси 
за подготовка на храна; 
основен ремонт на кух-
ненски блок, изграждане 
на модерна вентилаци-
онна система, цялостно 
ново кухненско обзавеж-
дане от неръждаема сто-
мана; доставка на нова 
професионална готвар-
ска фурна и професио-
нална печка с 4 котлона; 
основен ремонт на мок-
ри помещения и тоалет-
ни и др.

Община Видин е кан-
дидатствала с проект 
„Рехабилитация и модер-
низация на системата за 
външно изкуствено освет-
ление в гр. Видин“ на обща 
стойност 424 630 лв. по 
открита процедура за под-
бор на проекти „Рехабили-
тация и модернизация на 
общинската инфраструк-
тура – системи за външно 
изкуствено осветление на 
общините”, по Програма 

„Възобновяема енергия, 
енергийна ефективност, 
енергийна сигурност”, фи-
нансирана по Финансовия  
механизъм на Европей-
ското икономическо прос-
транство 2014-2021 г. На 
6.01.2021 г. програмният 
оператор публикувал ре-
зултатите от оценителната 
сесия. Проектът на Об-
щина Видин е преминал 
успешно всички етапи на 
оценяване и е одобрен, 

но поради изчерпване на 
финансовия ресурс е в ре-
зервния списък, съобщиха 
от общинската пресслуж-
ба. Това дава шанс в бъ-
деще проектът да получи 
финансиране, тъй като 
поради огромния интерес 
към процедурата, при по-
следните обсъждания на 
разработвания в момента 
План за възстановяване и 
устойчивост е взето реше-
ние в частта „Зелена Бъл-
гария“ да бъде включен и 
проект за модернизация 
на улично осветление, 
посочиха от Общината. 
Предвиденият финансов 
ресурс за това е над 352 
300 000 лв. Всички про-
екти, преминали админи-
стративната оценка, но 
неполучили финансиране 
в процедурата „Рехабили-
тация и модернизация на 
общинската инфраструк-
тура – системи за външно 
изкуствено осветление на 

общините“, ще бъ-
дат финансирани с 
предимство от Пла-
на за възстановява-
не и развитие, посо-
чиха още от Община 
Видин.

По същия Фи-
нансов механизъм, 
Община Видин е 
подала и проект 
„Създаване на мла-
дежки център във 
Видин, България“ на 
обща стойност 3 570 
798,21 лв., в рамките 
на Програма „Мест-
но развитие, нама-
ляване на бедността 
и подобрено включва-
не на уязвими групи“. Той 
също е преминал успешно 
всички етапи от оценката 
и е одобрен, но поради из-
черпване на финансовия 
ресурс по процедурата е 
в списък с резервни, съ-
общиха още от Общината. 
„Въпреки това възстановя-

ването на Младежки дом 
– Видин остава сред при-
оритетите за общинското 
ръководство”, подчертаха 
от Общината. Затова на 
6.01.2021 г. Община Видин 
е кандидатствала по „Кра-
сива България“ с проектно 
предложение „Ремонт на 
Младежки дом в гр. Ви-

дин” на обща стойност 351 
631,12 лв., от които 119 
984,34 лв. са безвъзмездна 
финансова помощ. Пред-
видените дейности включ-
ват ремонт на покрива, 
изграждане на санитарни 
помещения и осигуряване 
на достъпна среда за хора 
с увреждания.
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подобни на кукерските, но 
се спазват традиционни 
персонажи – например ви-
наги присъства „булката“, 
облечена в костюм, който 
винаги е един и същ и се 
предава от поколение на 
поколение къпачи. Така е и 
с другите костюми. Къпачи-
те носят котле със светена 
вода, в която е натопена 
китка босилек и здравец, с 

която ръсят именици и мла-
доженци. В случай че някой 
от тях опита да се укрие 
или се дърпа от ръсенето, 
обичаят повелява да го зав-
лекат до някоя от градските 
чешми и да го потопят в ле-
дената вода. 

Заради наложените 
противоепидемични мер-
ки, тази година къпаческа-
та група няма да влиза в 
къщите, а домакините ще 
излизат на двора, където 
ще бъдат „къпани“ за здра-

ве. Ако стопаните все пак 
настоят да приемат в до-
мовете си маскираните, то 
от групата ще влизат само 
двама. Ако домакините са 
притеснени от евентуална 
опасност от заразяване, то 
те са свободни да не при-
емат къпачите в къщите и 
дворовете си. Участниците 
в ритуала така или иначе 
носят плътни маски, които 
биха предпазили околните 
и тях самите.

Дружината в по-нови 
времена „къпе“ и всички 
работещи в институциите, 
гражданите по улиците и 
заведенията, въобще всич-
ки, които срещне до обяд на 
20 януари. За институциите 
са валидни същите огра-
ничения – и там ще влизат 
само двама от къпачите или 
служителите ще посрещат 
маскираните гости навън. 
Обичаят е много тачен в 
Кула и се провежда от сто-
летия. Има вече по няколко 
поколения къпачи, където 
обичаят, а и костюмът се 
предават от баща на син и 
от дядо на внук. Пред тази 
силна и жизнена традиция 
бледнее дори заплахата от 
коварния коронавирус, убе-
дени са в Кула.

Тази година кулчани 
имат възможност да се сдо-
бият и с тематични сувени-
ри, изработени от служите-

лите на Народно читалище 
„Просвета 1882“ - гр. Кула. 
Идеята за това е на Цвето-
мира Иванова, организатор 
в читалището, но в реали-
зирането на инициативата с 
желание се включили всич-
ки нейни колеги. „Миналата 
година за пръв път органи-
зирахме коледен базар, за 
който изработихме елхич-
ки, венчета и други тема-

тични сувенири. Тъй като 
сега заради ограниченията 
във връзка с пандемия-
та разполагаме с повече 
свободно време, тъй като 
например самодейците 
нямат репетиции, а и след 
като базарът се прие много 
добре, решихме да израбо-
тим и тези маски“, сподели 
Цветомира Иванова. Тя 
разказа, че желаещите ще 

могат да закупят маска на 
символична цена, покри-
ваща разходите за използ-
ваните материали. „Мас-
ките, които изработихме 
с колегите, са направени 
с автентични материали 
и техники, както е според 
обичая. Художникът изри-
сува маските, така че вся-
ка една е уникална“, обяс-
ни Иванова. 

Макар написана през 70-
те години на миналия век, 
пиесата засяга теми, кои-
то са актуални и днес – за 

връзката между родители 
дете и за любовта, която 
ни кара да „полетим“.  

На премиерата бяха 
спазени всички мерки, 
наложени във връзка на 
сегашната епидемична 
ситуация, в това число 
пълняемост на салона 
30% от неговия капаци-
тет.  

На пресконференция 

през миналата седмица 
директорът на Общин-
ския драматичен театър 
Дейвид Славчев предста-
ви премиерния спектакъл 
„Пеперудите са свобод-

ни“, но повдигна завеса-
та и пред други проекти, 
по които се работи. На 
22 януари ще бъде пред-
ставена пиесата „Само 
за мъже“, която през 
2019 година видинският 
театър постави с голям 
успех – сега любителите 
на театралното изкуство, 
които тогава не са успели 
да гледат спектакъла по 

текст на Дарио Фо, имат 
шанс да го направят.

„На 27 януари започ-
ваме нещо изключително 
интересно – един много 
сериозен проект, за кой-

то благодарим на Общи-
ната, че застава зад нас, 
тъй като ние финансово 
не можем да си го позво-
лим. Предполагам много 
хора ще се сетят за един 
филм, който на времето 
даваха на всяка Коледа 
– „Ирония на съдбата“. 
Този филм е правен по 
пиеса, която в момента 
се превежда, след кое-
то започваме репетиции. 
Това ще е премиера не 

само за Видин, но и за 
цяла България“, отбеля-
за Дейвид Славчев. Той 
подчерта, че стремежът 
е крайният продукт да е 
максимално близък до 

оригинала. „Във 
филма има мно-
го песни, които 
и до ден днешен 
хората помнят 
– ние също ще 
имаме толкова 
песни и се надя-
вам те също да 
се запомнят, тъй 
като ще бъдат 
написани от ком-
позитора Вида 
Пиронкова“, раз-

каза Славчев. 
Той обясни, че целта 

е след като отминат огра-
ниченията във връзка с 
пандемията, видинският 
театър веднъж месечно 
да гостува на сцената на 
някой от софийските теа-
три. „Март месец започ-
ваме с Николай Урумов 

„Скъперникът“ на Моли-
ер. Така ще разполагаме 
с пет-шест заглавия в ре-
пертоара си и от проле-
тта ще започнем много да 
играем – надявам се епи-
демичната обстановка да 
ни го позволи“, сподели 
директорът на видинския 
театър.

Къпачите в Кула и тази година ритуално ще „къпят“ за здраве

Видинският театър представи премиерно спектакъла „Пеперудите са свободни“
w от стр. 1

w от стр. 1

Снимка: sabori.bg

Снимка: Община Кула
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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
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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

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

site: www.vidin.bg

С Ъ о Б Щ е н и е
Община Видин уведомява заинтересова-
ните лица, че се прекратява приемът на 
заявления във връзка с предоставянето 
на топъл обяд, поради попълване на спи-
съка с кандидат-потребителите, които 

отговарят на критериите. 
Услугата се предоставя в рамките на опера-

ция „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от 
COVID – 19” по Оперативна програма за храни и/ 
или основно материално подпомагане от Фонда 
за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 
лица.

продава 
имоти

продавам етаж от къща 

100 кв. м, дворно място 160 

кв. м, със самостоятелен 

вход, в идеален център, 

в близост до Черквата и 

МОЛ-а, цена 69 000 лв.; 

тел.: 0898 633 302

продавам 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 ту-

хлен апартамент в ж.к. „Г. 

Бенковски“, ет. 1, до кре-

постта „Баба Вида“, обза-

веден, ПВЦ дограма, лами-

нат, цена 43 000; тел.: 0898 

633 302

продавам двустаен ту-

хлен апартамент, с разши-

рена кухня, ет. 2 в “Селище-

то”, 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 масивна ед-

ноетажна къща, с жилищна 

площ около 75 кв. м, на-

ходяща се в централната 

част на гр. Видин, с дворно 

място 375 кв. м; тел.: 0877 

151 848, 0876 808 296

продавам 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 посредник; 

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 ту-

хлен апартамент в ж.к. „Хи-

мик“, 61 кв. м, ет. 2, цена 38 

000 лв.; тел.: 0898 633 302

продавам къща и кухня 

на 6 км от Видин, санирани, 

с 2 дка, оградени с високи 

1,80 м стени, цена 70 000 

лв.; тел.: 0882 096 555

продавам 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 

кУпУва имоти 

Купувам промишлен/

търговски или друг вид имот 

в град Видин, със сграда и 

двор, за предпочитане на 

изплащане с първоначална 

вноска; тел.: 0893 502 430

Купувам селски къщи 

в област Видин; тел.: 094/ 

600 481, 0899 823 840 

дава под наем 

давам под наем добре 

обзаведен двустаен апар-

тамент, на втори етаж на 

двуетажна къща до новата 

поликлиника на Гайдарски; 

тел.: 0894 884 259

давам под наем офиси 

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, гарсоние-

ра или двустаен; тел.: 0899 

484 805

разни продаЖБи 

продавам котел на 

дърва и въглища „Виадрус“ 

U22; тел.: 0886 635 238

продавам дърводелски 

машини – банциг, абрихт, 

дърводелски инвентар; 

тел.: 0882 096 555

продавам /Заменям 

немска перална машина, 

цена 520 лв.; тел.: 0886 109 

417

продавам банциг и бо-

рапарат; 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-ремонтни 

дейности, боядисване, пре-

градни стени, фаянс, лами-

нат, ВиК инсталации; тел.: 

0898 674 203, 0889 128 424, 

0896 332 063

Шпакловка, боядисва-

не, преградни стени от гип-

скартон, окачени тавани, 

теракот, фаянс, мрамор; 

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 цис-

терна; тел.: 0876 771 875

продавам комбайн 

„Нива”; тел.: 0899  318 823

продавам трактор 

„Владимировец Т-25”, с пъ-

лен комплект техника; тел.: 

0899 594 602

разни

подарявам детска 

количка, детско столче и 

столче за хранене – много 

запазени; тел.: 0876 553 

488
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бяха кметът на община 
Видин Цветан Ценков и 
ръководителят на проек-
та архитект Ангел Недял-
ков.

Проектът е на стойност 
9 775 300 лв., от които 8 

225 300 лв. е безвъзмезд-
ната финансова помощ 
от Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014 
– 2020 г. и 1 500 000 лв. е 
финансиране чрез финан-
сов инструмент – договор 
за инвестиционен кредит 
с „Регионален фонд за 
градско развитие“ АД и 
банка ДСК. Срокът за из-
пълнение е 24 месеца и 
започва да тече от под-
писването на договора с 
избрания изпълнител за 
инженеринг, което стана 
факт на 29 декември ми-
налата година. 

видинският кмет: Си-
нагогата ще се превърне 
в обект не само от наци-
онално, но и от между-
народно значение

Синагогата е една 
от емблемите на Ви-
дин – един изключителен 
архитектурен паметник, 
подчерта кметът Цветан 
Ценков. Той благодари на 
Сдружение „Регионална 
организация на евреите в 
България „Шалом“ – Ви-
дин“, за решението да 
дарят Синагогата на Об-
щината. „Благодаря и на 
колегите от общинската 
администрация, с които 
успяхме да извървим не-
лекия път до подписване-
то на договор с избрания 
изпълнител. Инвеститор-
ският контрол от страна 
на Община Видин ще бъде 
изключително строг, за-
щото смятаме, че тази 
емблема на Видин ще се 
превърне в обект не само 
от национално, но и от 
международно значение“, 
заяви видинският кмет. 

Той отбеляза, че бла-
годарение на проекта 
Посолството на Израел 
проявява изключителен 

интерес към града ни. 
„При последната ми сре-
ща с  израелския посла-
ник г-н Елрон си говорих-

ме, че още със старта на 
строителството ще можем 
спокойно да каним част 
от туристите от Израел, 
които посещават Бълга-
рия – те са около 300 000 
души на година. Досега те 

не са посещавали Видин, 
защото нямаше как да се 
гордеем – нито „Шалом“, 
нито Община Видин – със 
сегашното състояние на 
Синагогата“, коментира 
градоначалникът. Цветан 
Ценков изрази увереност, 
че в реставрираната Си-
нагога видинските гражда-
ни от еврейски произход 
ще намерят своето мяс-
то за срещи и разговори. 
„Надявам се тази сграда 
да се превърне в култур-
но средище, където да 
се организират музикал-
ни събития, фестивали и 
художествени изложби“, 
сподели кметът.

С изпълнението на про-
екта град Видин ще се сдо-
бие с туристически обект, 
който ще обединява функ-
циите на музей, изложбе-
но пространство и паркова 
среда, каза Цецка Цокова, 
експерт информация и ре-
клама в екипа за управле-
ние на проекта. „Сградата 

е паметник на културата от 
национално значение и е 
в непосредствена близост 
до други културно-истори-

чески обекти като средно-
вековната крепост „Баба 
Вида“ и епиграфският му-
зей, който помещава най-
новата музейна експози-
ция. Така се оформя един 

туристически комплекс, 
който има потенциала да 
привлича много български 
и чуждестранни туристи“, 
обясни Цокова. Именно тя 
ще има за задача да орга-
низира бъдещата туристи-
ческа дейност, след като 
реставрацията и адапта-
цията на Синагогата бъде 
завършена. 

архитект ангел не-
дялков: тази сграда е 
едно изключително пре-
дизвикателство и дано 
успеем да се доближим 
максимално до автен-
тичния й вид 

„Радвам се, че Синаго-
гата ще бъде възстанове-
на, защото в този си вид, в 
който съществува повече 
от 40 години, действител-
но представляваше една 
пречка в целия този учас-
тък да бъде активно ту-
ристическото движение“, 
коментира ръководителят 
на проекта архитект Ангел 
Недялков. 

Той припомни, че из-
пълнител на дейностите е 
ДЗЗД „Паскен 2020“, със-
тоящо се от три фирми: 

строителна; фирма, 
която се занимава с 
проектиране; и фир-
ма, която се занима-
ва с реставраторска 
дейност. „При такъв 
сложен проект, къде-
то имаме съществу-
ваща сграда и пре-
цизността трябва да 
бъде номер едно, е 
изключително важен 
синхронът между 
проектант и строи-
тел. Обикновено те 

си намират недостатъци 
един на друг – тук това 
няма как да се случи, за-
щото проектантът и стро-
ителят са част от една и 
съща фирма“, коментира 
архитект Недялков. 

Обясни, че на база на 
получени от Община Ви-
дин изходни данни, които 
ще бъдат предоставени 
до няколко дни, ДЗЗД 
„Паскен-2020“ ще започне 
проектиране, срокът за 
което е 60 дни. След това 
проектът трябва да бъде 
съгласуван с Национал-
ния институт за недвижи-
мо културно наследство 
(НИНКН) и всички оста-
нали отговорни инсти-
туции. С издаването на 
разрешение за строеж ще 
стартират и строително-
монтажните работи, които 
ще продължат 540 дни. 
Задължение на избрания 
изпълнител е и осъщест-

вяването на авторски над-
зор. 

Архитект Недялков 
разказа, че Синагогата 
ще бъде възстано-
вена в светъл цвят 
на фасадите, така 
както е била при по-
строяването си през 
1892 г. „Фасадата е 
била светла – бежо-
во, покривът е бил 
червени керамични 
керемиди и е имало 
четири купола, кои-
то са били покрити 
с алуминиева ла-
марина. В днешно 
време алуминиева 

ламарина няма и може 
би ще бъде заместена с 
медна. Но това е въпрос 
на проектно решение и на 
съгласуване от Национал-
ния институт за недвижи-
ми културно наследство, 
защото от там могат да 
кажат „не“, и ако кажат 
„не“, както обикновено се 
случва, отиваме на чети-
ри месеца съгласуване“, 
коментира ръководителят 
на проекта. 

„И в НИНКН, и тук, във 

Архитект Недялков: 

Голямото предизвикателство е Синагогата да 
бъде възстановена в максимално автентичен вид

видинския архив, са запа-
зени редица материали и 
заснемания, които са пра-
вени в периода 1975-1980 
г. от експерти от НИНКН, 
които могат да бъдат из-
ползвани от фирмата-из-
пълнител, за да се възста-
нови обектът в автентичен 

вид“, заяви той, като до-
пълни, че това е край-
ната цел, но и голямото 
предизвикателство. „Една 
от основните красоти на 
тази сграда са били вит-
ражите – всичко е правено 
във Виена, в Трансилва-
ния и доставяно до Видин 
по река Дунав, и е било 
от изключително качест-

во, което сега трудно ще 
бъде постигнато. Затова 
отговорностите на изпъл-
нителя са изключително 
сериозни и е необходимо 
той да има значителен 
опит. Тази сграда е едно 
изключително предизвика-
телство и дано успеем да 
се доближим максимално 
до автентичния й вид. Оп-
тимисти сме“, сподели ар-
хитект Недялков. 

Снимка: Община Видин

Картичка от 1918 г.

Снимка: Община Видин

Снимки: Елица Лозанова

Снимка: Симеон Донов


