Лъчезар Попиванов, зам. областен
управител на Видин:

Видях смисъл в това да си
доброволец и се включих

Триобластен вестник
Видин Враца Монтана

Оттука започва България!
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50 (3486) год. XXX

50 стотинки

Акушеро-гинекологичното отделение
във Видин отново приема пациенти
От 2 декември Акушеро-гинекологичното
отделение във видинската
болница е възобновило
приема на пациенти. Това
съобщи за вестник „НИЕ“
директорът на МБАЛ „Света Петка“ д-р Ивета Найденова. Тя представи и
лекарския екип, който е
сформиран. „Лекарите са
д-р Любенов, д-р Атанасова, които и досега работеха там. Двама нови
колеги се присъединяват
– д-р Албена Иванова и
д-р Сашо Цветков. От Бе-
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ДГ „Зорница“ - Видин бе
отличена в конкурс за
балансирано хранене
В детската градина планират с
наградата да създадат биоградина и занималня на открито

нa стр. 2

Останки от селища проучваха
археолози в района на Синаговци и Търняне
Римско селище от I – III век проучваха археолози в района на Синаговци

“Светът е изправен пред изпитанието
COVID-19. Само заедно
можем да се справим с
него. Не се замислих и
за секунда. Счетох, че
това е мой дълг. Това е

правилното поведение.
Това
е доброто. Все
пак смисълът на
живота е в това,
какво правиш, с
какво си ценен.
Видях смисъл в
това да си доброволец и се
включих.
Борбата с вируса е
отговорност на
всеки от нас.
Бъдете дисциплинирани и
спазвайте препоръките на експертите. Погрижете се за себе
си, за близките
си и за околните.
Лично видях умората
у лекарите и медицинските сестри. Всички са
много изтощени, защото
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На 6 декември
почитаме един от
най-големите светци в целия християнски свят - Николай Мирликийски
Чудотворец. Известен като покровител на моряците, рибарите, банкерите, търговците и пътешествениците. Никулден заема важно място в българската празнична
традиция. Във всеки дом този ден се отбелязва с
любов и надежда. Всяко семейство отправя към Чудотвореца своите молитви за здраве, благополучие
и достоен живот.
Уважаеми жители на община Видин,
Пожелавам Ви от сърце да посрещнете празника
с дълбока вяра, че предизвикателствата, пред които сме изправени днес, ще
бъдат преодолени. На имениците и на всички, които
честват професионалния си
празник, желая щастие, увереност и успешни дела! Нека
свети Николай ни закриля с
могъщата си сила и ни води
по праведните пътища!

Честит
празник!

Детска градина „Зорница” от Видин бе отличена на първо място
в конкурса на националната детска програма за
балансирано
хранене
„Нестле за по-здрави
деца“.
Забавачницата
спечели журито и ще
бъде подкрепена финансово за идеята да напра-

ви биоградина и открита
занималня в двора на
детското заведение.
В конкурса участваха
над 40 детски градини и
24 училища от цяла България. На 30 ноември се
състоя награждаването,
което се проведе он-
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верига магазини

Доставка на книги
по домовете

В условията на епидемия читалището
в село Кутово не спира да работи
Останки
на средновековно селище
проучваха археолози край
село Търняне

Четете на стр. 6 и 7
спорт

гр. Видин, ул. “Найчо Цанов” №32
(пл. “Ташкюприя”)

Видинлийката
Инна Цветкова с бронз
от Европейското по бокс
Четете на стр. 9

От няколко седмици жителите на село
Кутово имат възможност на място в своите
домове да получават
книги от библиотеката
на местното читалище
„Просвета“. Доставя им
ги лично секретарят на
читалището Таня Любенова. Така, въпреки
че физически читателите не могат да ходят и
лично да заемат книги
заради въведените във
връзка с епидемичната
обстановка ограничения, читалищната биб-
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Акушеро-гинекологичното отделение
във Видин отново приема пациенти
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лоградчик идва д-р Румяна Цонева – тя още преди
е била на половин щат“,
каза д-р Найденова.
На фона на тежката
ситуация в здравеопазването, това е една добра
новина. Припомняме, че
от началото на годината,
след като няколко лекари
от Акушеро-гинекологичното отделение подадоха молби за напускане,
приемът на пациенти бе
преустановен, а бъдещите майки се насочваха за
раждане в болници в дру-

ги области. Сега благодарение на двамата привлечени лекари отново
във видинската болница
ще се раждат деца. Д-р
Албена Иванова е млад
лекар – родена е във Видин, където сега се е завърнала, за да работи в
Акушеро-гинекологичното
отделение на МБАЛ „Света Петка“. Колегата й д-р
Цветков пък е от Лом. Те
вече добре се вписват в
екипа, коментира за „НИЕ“
началникът на отделението д-р Слави Любенов.
Той обясни, че е поел
ангажимент, включително

пред ръководството на
болницата, да направи
всичко възможно да бъдат
привлечени и още специалисти – както лекари,
така и акушерки. „Подчертавам, че стремежът е да
привлечем квалифициран
персонал – хора с опит и
високи умения“, отбеляза
д-р Любенов. „Знаете, навсякъде има недостиг на
медицински кадри, така
че това няма да е никак
лесно, но аз ще се опитам
да намеря още колеги,
които да дойдат да работят в нашето отделение“,
допълни началникът на
АГО.

Проблем е, че във видинската болница няма
неонатология, отбеляза
д-р Любенов. „Такова отделение има, например, в
Монтана – тоест, там могат да се грижат и за „рискови“ новородени. Ще се
опитаме по някакъв начин
да решим и този въпрос
– водил съм разговори с
колежката, която е завеждащ на неонатологичното
отделение в Монтана и
ще се опитаме да направим нещо в тази посока.
Но разбирате, че това
няма как да стане от днес
за утре – нужно е време“,
посочи лекарят.

Д-р Слави Любенов

„Осъзнаваме колко е
важно – не само за нашия град, но и за цялата
област, Акушеро-гинекологичното отделение във
Видин да функционира.
Затова и аз, и колегите,
както и ръководството на

болницата правим всичко
възможно, то не само да
продължи да работи, но
и да предоставя все покачествени
медицински
услуги“, подчерта д-р Любенов.

Доброволци от Община
Видин в помощ на болницата

Няма пречка от страна на Здравната каса да се
издаде направление за PCR тест от личния лекар

Създадена е организация и са предприети
действия по сключването
на допълнителните споразумения с всички общопрактикуващи лекари
на територията на област
Видин, веднага след обнародването на Договора за
изменение и допълнение
на Националния рамков
договор за медицинските
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския
лекарски съюз за 2020 –
2022 г., където нормативно
е утвърдена възможността за назначаване от общопрактикуващ лекар на
високоспециализираното
медико-диагностично изследване - „Полимеразна
верижна реакция за доказване на COVID-19“, съобщиха от РЗОК – Видин.
След като общопрактикуващият лекар подпише
допълнителното
споразумение, няма пречка от
страна на Здравната каса
да се издаде направление

за насочване за високоспециализираното изследване PCR по преценка на
лекаря. При техническа
възможност, личните лекари могат да насочват
пациентите си за това изследване и по електронен
път, без да се обменя хартиен носител, подчертаха
от Здравната каса.
В текста на допълнителното споразумение се
посочва: „Когато с акт на
министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични
мерки
на територията на цялата
страна, ОПЛ издава „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл.
МЗ-НЗОК № 4) за извършване на ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за
доказване на COVID-19“
на ЗОЛ от неговия регистър, обърнало се към него
по повод на оплаквания,
свързани с COVID 19 (независимо от начина, по
който ЗОЛ се е обърнал
към ОПЛ). Общопрактику-

ващият лекар предоставя
на
здравноосигуреното
лице генерирания национален референтен номер
на направлението. Здравноосигуреният от своя
страна го предоставя на
избрана от него лаборатория, сключила договор
с НЗОК за извършване на
ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“.
„От началото на обявената извънредна епидемична обстановка се
работи активно по утвърждаването на условията и
заплащането на дейността на лечебните заведения, които имат договорни
отношения с Националната здравноосигурителна
каса, респективно с Районната здравноосигурителна каса. През април
бяха подписани анекси,
с което се утвърди възможността - освен цялата
стойност на отчетената
дейност, Районната здрав-

ноосигурителна каса да
заплаща
допълнителна
сума до достигане на 85%
от средните стойности на
здравноосигурителните
плащания на всяко лечебно заведение. Считано от
01.08.2020 г., подписани
са допълнителни споразумения, с което се утвърждава увеличението на
цените на капитацията и
дейностите, които личните лекари осъществяват, в
условията на извънредна
епидемична обстановка.
С което е повишена стойността на капитационното
заплащане на пациент,
записан в пациентската
листа на личен лекар, на
прегледите – профилактични, диспансерни, на извършените и отчетени задължителни имунизации“,
обобщиха
направеното
до този момент в полза на
лечебните заведения за
първична доболнична медицинска помощ от РЗОК
– Видин.

Общо шест души, които работят в Градския
духов оркестър, Ансамбъл „Дунав“ и общинското звено „Чистота“
при Община Видин се
отзоваха на призива на
МБАЛ „Св. Петка“ да окажат съдействие в тежката ситуация, възникнала
заради разпространението на коронавируса. Те
са ангажирани при обслужването на пациентите на хемодиализа.
Преди няколко дни
от видинската болница
отправиха апел за набиране на доброволци,
като няма изискване же-

лаещите да притежават
медицински познания и
специални умения. Преди да започнат работа,
те преминават инструктаж в лечебното заведение.
Ръководството
на
Община Видин също се
присъедини към призива
и отново се обръща към
гражданите, които имат
възможност, да откликнат на молбата за помощ на нашата болница
и да се включат с доброволен труд в тази трудна
битка за спасяването на
човешки животи.

3700 Видин, ул. „П. Яворов” №1, ет. 3

тел.: 0878 369 508, тел./факс: +359 94 601 430

http://ekotitan.eu

ekotitan@abv.bg
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Помощ за семействата с деца до 14 г., които учат от разстояние
Министерството на труда и социалната политика
инициира промени на критериите за отпускане на
месечна целева помощ за
семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено
извънредно положение или
обявена извънредна епидемична обстановка с цел
да се осигури подкрепа за
повече родители. Сред правоимащите ще се включват
повече семейства с деца
до 14 години, които учат
дистанционно, независимо
дали това се случва в електронна среда. За да може
подкрепата да стигне до
повече семейства, се повишава и доходната граница
за достъп до помощта от
610 лв. на 915 лв. на член
от семейството.
Критерии за отпускане
на месечната целева помощ
Детето не посещава
училище/детско заведение
поради въведени ограничения във връзка с извънредното положение или
извънредната епидемична
обстановка;
Детето не е настанено
извън семейството по реда
на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
Двамата или единият от
работещите родители, или
родител, отглеждащ сам
дете, не може да извършват дистанционна работа от
вкъщи и нямат възможност
да ползват платен отпуск
или не получава парично
обезщетение за временна
неработоспособност;
Двамата или единият от
родителите, или родителят,

отглеждащ сам дете,
са останали без работа, но нямат право на
обезщетение за безработица или размерът на получаваното
обезщетение е по-нисък от 915 лв.;
Двамата или единият от родителите,
или родителят, отглеждащ сам дете, са
самоосигуряващи се
лица, които не могат
да упражняват занятието си поради въведените ограничения
във връзка с извънредното положение
или
извънредната
епидемична обстановка;
Двамата или единият
от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете не
получават обезщетение за
бременност и раждане;
Средномесечният доход на член от семейството
за месеца, в който в училището/детското заведение
са въведени ограничения
е по-нисък или равен на
150% от минималната работна заплата.
Размер на помощта
Размерът на помощта
се определя от броя на
децата, както и от броя на
работните дни, в които децата не посещават училище/детско заведение, както
следва:
1. При въведени ограничения в училище/детското
заведение за срок над 10
работни дни от месеца:
- за семейства с едно
дете размерът на помощта
е равен на размера на месечната минимална работ-

на заплата (610 лв. за 2020
г.)
- за семейства с две и
повече деца размерът на
помощта е равен на 150 на
сто от размера на месечната минимална работна заплата (915 лв. за 2020 г.).
2. При въведени ограничения в училище/детското
заведение за срок от 6 до
10 работни дни от месеца:
- за семейства с едно
дете размерът на помощта
е 305 лв. за 2020 г.
- за семейства с две и
повече деца размерът на
помощта е 457,50 лв. за
2020 г.
3. При въведени ограничения в училище/детското
заведение за срок до 5 работни дни от месеца:
- за семейства с едно
дете размерът на помощта
е 152,50 лв. за 2020 г.
- за семейства с две и
повече деца размерът на
помощта е 228,75 лв. за
2020 г.
Размерът на помощта

се определя за всеки месец
поотделно съобразно броят
на дните, в които в училището/детското заведение
са въведени ограничения
във връзка с извънредното
положение или извънредната епидемична обстановка, но не повече от броя на
дните, в които работещият
родител ползва неплатен
отпуск.
Как се кандидатства за
отпускане на помощта
Месечната целева помощ се отпуска въз основа
на заявление-декларация
подадено в Дирекция „Социално подпомагане“ по
настоящ адрес най-късно
до края на месеца, следващ месеца, за който в училището/детското заведение
са въведени ограничения
във връзка с извънредното
положение или извънредната епидемична обстановка, към което се прилагат и
необходимите документи:
1.
Документи за брутните доходи на родителите

за месеца, в който в
училището/детското
заведение са въведени ограничения във
връзка с извънредното
положение или извънредната епидемична
обстановка от:
- трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
- извършване на услуги с личен труд;
- дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
- стипендии;
- други доходи.
2. Служебна бележка
от работодател, че работникът/служителят е в неплатен отпуск и не може
да извършва дистанционно
работа от вкъщи, не може
да ползва платен годишен
отпуск и не получава парично обезщетение за временна неработоспособност или
бременност и раждане;
3. Служебна бележка,
удостоверяваща че детето
не посещава училище/детска ясла / детска градина/
предучилищна група поради въведените ограничения
във връзка с извънредното
положение или извънредната епидемична обстановка (в случаите, когато тази
информация не се предоставя по служебен ред);
4. При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и
други документи.
Образецът на заявление-декларация за отпускане на месечна целева, как-

то и примерен образец на
служебна бележка от работодател, са публикувани на
електронната страница на
АСП, раздел «Коронавирус
COVID-19» - «Инструкция
за ползване на електронни
административни услуги в
условията на извънредно
положение» - електронна
услуга № 26.
Къде и как се подава
заявлението-декларация
Заявл ението-д ек л арация с приложените към
него документи се подава в Дирекция „Социално
подпомагане“ по настоящ
адрес:
- лично, като се прилага
лична карта (за справка);
- чрез лицензиран пощенски оператор, като
заявлението декларация
следва да е в оригинал;
- по електронен път
чрез Системата за сигурно електронно връчване с
квалифициран електронен
подпис или персонален
идентификационен код на
НОИ: http://www.egov.bg/
- на извънредно въведения електронен адрес: ao@
asp.government.bg.
Месечната целева помощ се изплаща в срок до
края на месеца следващ
месеца, за който е отпусната. Ако въведената в училището/детското заведение
мярка обхваща период от
два и повече месеца, семействата, на които е отпусната помощта следва
да представят в Дирекция
„Социално
подпомагане”
удостоверение за доходи
всеки месец.

Семейства може да кандидатстват за детегледачка до 2023 г.
Безработни родители
и такива, които искат да
се върнат на работа след
първата или след втората
година от майчинството,
може да кандидатстват
за осигуряване на детегледачка за децата си.
Програмата „Родители в
заетост“ на Агенцията по
заетостта беше удължена
до 2023 г., като за целта
бяха отпуснати допълнително 15 млн. лв.

Детегледач може да
се наеме до 18 месеца,
като семействата може да
пожелаят това да е техен
близък или роднина, регистриран в Бюро по труда.
Родителите на деца до 5
г., които не са записани на
ясла или детска градина,
може да получат детегледач за до 8 часа дневно.
Хората с три или повече
деца до 12 г., записани в
детска градина или учили-

Лъчезар Попиванов, зам. областен
управител на Видин:

Видях смисъл в това да си
доброволец и се включих
w
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са по-малко и има недостиг. Лекарите са на
предела си, но всички
са организирани и всеотдайни в работата си.
Тези хора са истинските
герои!”. Това написа във
Фейсбук страницата си

заместник
областният
управител на Видин Лъчезар Попиванов, който
стана доброволец във
видинската
болница,
оказвайки съдействие
в тежката ситуация,
възникнала заради разпространението на коронавируса.

ще – за до 4 ч. Ако майката
или бащата на децата са
безработни, те трябва да
започнат работа до четири
месеца след одобрение по

програмата.
Кандидатстването става в Бюрата по труда по
настоящ или постоянен
адрес. Общият ресурс на

програмата е 65 млн. лв.,
като към момента са сключени договори за осигуряване на детегледачи в размер на близо 54 млн. лв.

Средствата са осигурени
по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

България ще разполага с 804 млн. лева през 2021 година по линия на
европейския инструмент за справяне с последиците от пандемията
През следващата година България ще разполага
с 804 млн. лева от инструмента REACT-EU за справяне с последиците от
пандемията, обяви вицепремиерът Томислав Дончев на правителствено заседание, което се проведе
на 2 декември. В рамките
на дневния ред Министерският съвет одобри финансовото разпределение
за 2021 г. на средствата
по оперативните програми
2014-2020 г., които ще бъдат осигурени чрез новия
инструмент на Европейския съюз REACT-EU за
преодоляване на кризата,
породена от пандемията.
Вицепремиерът
Томислав Дончев изтъкна, че

допълнително европейско
финансиране до момента
за справяне с последиците от кризата или за редуциране на пандемичните
рискове не е постъпвало.
„Всички средства се осигуряват за сметка на препрограмиране или местене на
средства от традиционни
приоритети от едни Оперативни програми в двата
основни инструмента, които ни помагат да се справим с кризата. Това са ОП
„Развитие на човешките
ресурси“ и „Иновации и
конкурентоспособност“,
добави Дончев.
Подкрепата по REACTEU се разпределя в два
транша с бюджетите на
ЕС за 2021 г. и 2022 г., като

средствата за държавитечленки за 2022 г. ще бъдат
определени през есента
на следващата година.
През 2021 година за България ще бъдат финансирани мерки за подкрепа на
инвестициите в продукти
и услуги за здравно обслужване, инвестиционна

подкрепа за малки и средни предприятия, схеми за
заетост и подкрепа за самостоятелно заети лица.
Предвидени са и средства,
с които ще бъде продължен проектът „Топъл обяд“
по Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица.

бр.

50

4

понеделник - неделя 7 - 13 декември 2020 г.

По проект на Община Видин

Разширяват материалната база на ОУ „Иван Вазов“
По проект на Община
Видин разширяват материалната база на ОУ
„Иван Вазов“. Така найголямото видинско основно училище ще може да
премине към едносменен
режим на обучение. Това
става възможно, след
като бе одобрено проектното предложение, с
което Общината кандидатства по програмата
на Министерството на
образованието и науката
за изграждане, пристрояване, надстрояване на
детски ясли, детски градини и училища, Модул 2
– неспециализирани училища (начални, основни,
гимназии, обединени и

средни), професионални
гимназии.
С осигуреното финансиране в размер на 352
400 лв. към сградата на
ОУ „Иван Вазов“ ще се
пристроят три класни стаи
и ще се достави и монтира оборудване и обзавеж-

дане. По този начин ще
бъдат създадени подходящи условия за провеждане на образователния
процес в съответствие с
европейските норми. С
изграждането на външен
асансьор пък ще се осигури достъпна среда.

Реализирането
на
този проект е поредна
стъпка за подобряването и модернизирането на
образователната инфраструктура в нашия град.
Конкретните дейности са
съобразени с политиката на Община Видин за

равномерно разпределение на учениците в училищата. От 2018 г. в ОУ
„Иван Вазов“ се приемат
по три паралелки в І-ви
клас. Така през 2024/2025
учебна година там ще се
обучават ученици в общо
21 паралелки. Наличните
към момента класни стаи
обаче са 18 – с предстоящото пристрояване ще
се даде възможност, освен
за преминаване на едносменен режим на обучение, и за осигуряване на
модерна, здравословна и
функционална образователна инфраструктура с
високо ниво на енергийна
ефективност.
Проектът е с продъл-

жителност 12 месеца.
Изпълнението на планираните дейности (разработване на тръжна документация и провеждане
на процедури по Закона
за обществените поръчки
за избор на външни изпълнители и доставчик;
изработване и съгласуване на технически проект
и изготвяне на доклад за
оценка на съответствието
му; извършване на строително-монтажни работи;
упражняване на строителен и авторски надзор;
доставка и монтаж на
оборудване и обзавеждане) се очаква да стартира
през 2021 година.

От 1 декември работи дежурна
детска градина във Видин

От 1 декември работи
дежурна детска градина
във Видин. Със заповед на
кмета на общината Цветан
Ценков, след получено
разрешение от министъра
на образованието и науката, е определена детска
градина „Славейче“, която
се намира на ул. „Горазд“,
№36 (в близост до СУ „Св.
св. Кирил и Методий“), съобщиха от Общината.
Направено е проучване

сред институциите, чиито
служители са на първа линия в борбата с COVID-19,
дали е налице потребност
от функционирането на
дежурна детска градина
с яслена група. Общо 21
родители са заявили желание да ползват услугите
й, посочиха от общинската
администрация. По този
начин ще бъдат улеснени
хората, които всеки ден
изпълняват служебните си

задължения в сегашната
тежка ситуация, подчертаха от Общината.
Създадена е необходимата организация за
работа на детското заведение при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. За децата
ще се грижат педагогически и медицински специалисти и непедагогически
персонал. При необходимост детската градина
има готовност да приеме
деца, на които поне един
от двамата родители работи на първа линия: лекари, медицински сестри,
фелдшери, фармацевти,
санитари, служители на
Регионалната здравна инспекция, ОДМВР, Гранична полиция, Областната
дирекция по безопасност
на храните, Митнически
офис Видин, съобщиха
още от Община Видин.

С наближаването на Коледа и Нова година, празничният дух обхвана видинската Профилирана природо-математическа гимназия. Последният
учебен ден преди да излязат в онлайн обучение, най-малките ученици на Математическата украсиха коледната елха. Настроението е ведро, приятно,
празнично.

Бъдете здрави, деца! До нови срещи в любимото училище!

ППМГ – Видин

ДГ „Зорница“ - Видин бе отличена в конкурс за балансирано хранене
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лайн. Трите най-активни
училища и детски градини
в България спечелиха финансова помощ, с която да
продължат да възпитават

полезни
навици
за
балансирано
хранене и активен
начин на живот у
българските деца.
Видинската детска градина успя
да надвие силната
конкуренция и да
спечели наградата
за първото място,
в размер на 3000
лв.
„Бяха избрани
десет училища и
десет детски градини от всички,
които са кандидатствали – ние бяхме
сред тях. На онлайн среща на 30 ноември всеки
представи презентация и
доклад какво е правил по
програмата и най-важното
– ако спечелим наградата,

как бихме я оползотворили. Идеята на екипа на нашата детска градина бе да
се направи открита класна
стая от естествени материали – например маси,
пейки, пънчета от дърво
– и там при хубаво време
да могат да се провеждат
занимания, както и да се
създаде биоградинка, в
която да се засадят билки
и някои зеленчуци, за които децата да се грижат”,
разказа директорката на
ДГ „Зорница“ Светлана
Петкова.
Тя обясни, че макар
програмата да се реализира от няколко години,
едва сега и детски градини
получили възможност да
кандидатстват. „Получихме документи, кандидатствахме и сме работили по

шест модула – по
всеки модул имаше различни задачи, които трябваше
да се изпълняват,
но най-важни може
би са беседите и
образователните
видеа в съответствие с темата на
модула. Като всичко е концентрирано изцяло върху
здравосл овното
хранене и здравословния начин на
живот“, посочи Петкова.
Сподели, че възпитаниците на видинската
детска градина с голям интерес участвали във всички дейности. Директорката
благодари на всички учители и на целия екип на

детската градина, защото
те са основната причина
за този успех. „Без тяхната
всеотдайност и без техния
труд нямаше да успеем
да стигнем дотук. Това,
което ни предстои е найвероятно пролетта, когато

времето позволява, ще започнем да организираме
класната стая на открито
и ще направим биоградинката“, отбеляза Светлана
Петкова.
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Доставка на книги по домовете
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лиотека продължава да
работи.
Таня Любенова разказа за вестник „НИЕ“, че
всъщност практиката за
доставка на книги по домовете не е нова – и преди
е извършвала тази услуга
за възрастни и трудноподвижни жители на Кутово. С
началото на втората вълна на коронавируса обаче
с нея се свързали и други
редовни читатели. „Известила съм читателите,
че не затварям библиотеката – просто те не идват
да си вземат книгите на
място, а аз им ги нося. Те
казват какъв жанр искат
– любовни романи, книги
за кулинария, последно
имах, например, заявка
за нещо на Стивън Кинг и
т.н. – и аз се съобразявам
с това, подбирам десетина
книжки, правя комплект за
съответния читател и след

телефона, за да провери
как са, още повече че сред
тях има и самотноживеещи, които в тази ситуация
е възможно да се нуждаят
от помощ.
Доставката на книги по
домовете на читателите
не е единствената инициатива, свързана COVID19, която читалището в
Кутово осъществи. В края
на октомври читалищните работници изработили
ламинирани табели за
търговските обекти
и питейните заведения, както и за институциите в селото
– Кметство, Поща,
сградата в която се
помещават Детската
градина и Читалището, също и за църквата.
Читалището
също така дарило на
тези обекти по един
дезинфектант от висок клас, за превенция срещу заразата,

за заплата“, сподели
Таня Любенова.
Тя с гордост подчерта, че читалищната библиотека в
Кутово е с най-големия фонд в община
Видин. Допълни, че
през тази година са
получени и още доста дарения на книги.
„Хора от селото дариха книги. Имаме
дарение от жена от
дина Таня се надява
да успеят да сложат
предпазна мрежа на
прозорците на втория
етаж на сградата, защото често при игрите с топка в двора се
случва децата неволно да счупят някое
стъкло. „Ще опитаме
напролет да подменим счупените стъкла
и да сложим такава
мрежа. Целта е и останалите помещения
Русе, която е преподавателка в Русенския университет – тя всъщност два
пъти вече праща колет
с книги. Преди два дена
получих и дарение от издателството на Софийски
университет „Свети Климент Охридски“. Стигна се
дотам, че вече не ми стига мястото, за да подредя
цялата литература, която
имаме“, посочи секретарят на читалището. Затова
се надява през следващата година да успеят да се
сдобият с още рафтове за
многобройните книги.
За съжаление, ситуацията през настоящата
година се е отразила и на
изявите на читалището, но
все пак могат да се отчетат няколко успешни инициативи. Едната от тях,
която обедини читалище,
самодейци, Кметство и
много жители на Кутово,
бе обновяването на дво-

това нося книгите, като ги
оставям при вратата или
на оградата, не влизам в
домовете на хората“, разказа Таня.
Категорична е, че в ситуация като сегашната, когато всички сме подложени на голям стрес, книгите
могат да предложат така
необходимото ни „бягство“
от всекидневните тревоги.
„Мисля, че четенето може
много да помогне – книгата те пренася в своите
истории и ти дава друг
мироглед“, каза секретарят на читалището в Кутово. Обясни, че макар в
момента самодейците да
не се събират за репетиции, всяка седмица поне
по веднъж се чува с тях по

обясни Таня.
Разказа, че прави всичко това с желание и допълнителните ангажименти не
й тежат. „Казала съм на хората, че с каквото мога, ще
им помогна – било то за да
копирам някакви документи или нещо друго, дала
съм телефон за връзка,
на който да ме търсят. Кутово е едно от големите
села във Видинска община, но въпреки това тук не
сме останали чак толкова
много хора – всички се познаваме и се уважаваме,
повечето жители са ползватели на библиотеката и
на читалището и трябва да
си помагаме. Да си читалищен служител е повече
работа от сърце, отколкото

ра на бившето училище
в селото. „Това беше моя
идея от доста дълго време
и когато се появи инициативата на „Активно общество“ и Община Видин
„Квартални войни“ се откри възможност да я реализирам. От начало доста
скептицизъм срещнах –
казваха ми, че никой няма
да се отзове и да помогне
с боя и други материали,
както и с труд. Обаче в
последствие се оказа, че
има много желаещи, които
с готовност се включиха –
самодейците със своите
семейства, лично кметът
на Кутово, както и жители
на селото. Получи се нещо
прекрасно. Това се отрази
и на детската градина – с
новия външен вид на двора, тя се превърна в едно
желано място за посещаване“, обясни Таня Любенова.
През следващата го-

от втория етаж на сградата на училището да
могат да се използват.
Преди време правих
анкета сред младежите в селото – какво
биха искали да има в
Кутово, за да е ангажирано тяхното свободно
време и се оказа, че
те много искат да има
фитнес зала. Надявам
се чрез някакъв проект или с подкрепата
на Община Видин и с
наличните
подходящи помещения това да се
случи“, каза секретарят на
кутовското читалище.
„Въпреки ситуацията,
успяхме през тази година
да осъществим интересни
мероприятия – вярно е,
че много от замислените
неща не станаха, но все
пак не спряхме да работим, а и винаги имаме някаква нова идея“, сподели
Таня Любенова.
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Римско селище от I – III век проучваха археолози в района на Синаговци

Геофизично изследване
Останки на римско селище проучваха през есента археолози в района
на Синаговци. Разкопките
бяха в терен, попадащ в
обхвата на трасето бъдещата магистрала, минаващо между Синаговци и
град Дунавци – една зона,
неизследвана досега по
археологически път, обяснява ръководителят на
проучването доц. Здравко
Димитров от Националния
археологически институт с
музей при БАН.
Той допълва, че преди
една година във връзка с
изграждането на газопровода спасителни разкопки
са правени по-нагоре в
долината на река Видбол
– в землището на Грамада, където е открит доста
голям обект. „Сега десетина километра по-надолу
от там, почти до устието
на река Видбол, в една
хубава долина се локализира настоящият обект“,
отбелязва
археологът.
Уточнява, че при това става въпрос за доста голям
обект – 47 дка трябва да
се изследват, това е територията, която ще бъде за-

сегната от строителството
на автомагистралата.
Обектът е локализиран
преди две години от доц.
Стефан Александров и е
обявен за обект от римската епоха. Това се потвърждава и от намереното при
направените
сондажни
проучвания – находките
включват керамика, римски монети. „Най-вероятно
става въпрос за селище от
римската епоха – I до III
век“, обяснява доц. Димитров. Но археологическият
екип намерил и материали
от други епохи – от Праисторията, от първо хилядолетие преди Христа, както
и средновековни фрагменти. „Така че има поне три
или четири етапа от историята, които трябва да се
изследват. Такъв беше и
случаят в Грамада“, казва
археологът.
Той коментира, че като
цяло във Видинския край
досега не са правени много спасителни разкопки,
а всъщност основната
полза от тях е, че могат
да се изследват обекти,
разположени в земеделски земи. Допълва, че при

нормални обстоятелства
много трудно се прави археологическо проучване в
частни терени или терени
на големи земеделски кооперации – след като обаче е отчужден теренът за
някакво строителство, в
случая за магистралата,
учените получават възможност да добият данни
за непроучвани досега територии. „Съвсем логично се откриват културни
останки от три периода –
Праисторията, Античността и Средновековието,
тъй като Видинският край,
особено в близост до река
Дунав, е бил доста гъсто
населяван през тези периоди“, отбеляза доц. Димитров.
Разказва, че при археологическите сондажи край
Синаговци са открити и няколко гроба с трупополагане. „Най-невероятно става
въпрос за некропол, много
късен, на съседните села
– буквално от едва преди
няколко века. Догодина
и този некропол ще бъде
проучен. За съжаление,
от там нямаме материали – това са християнски

погребения от периода на
късното Средновековие,
когато имаме едно бедно
селско население, особено в Османската епоха
хората по тези земи не са
разполагали дори какво
да сложат като дарове при
погребалните церемонии.
Това обаче също е ценно като информация, тъй
като ни дава данни какви
хора са живели във Видинския край, какъв е бил
техният бит преди няколко века – реално говорим
за не толкова далечните
предшественици на сегашните видинчани“, отбелязва доц. Димитров.
Археологът
обяснява, че съгласно закона за
опазване на културно-историческото наследство
на България, след като
е идентифицирано, че
на това място има обект,
следващата стъпка е да се
извършат спасителни проучвания. „Целта на такива
проучвания е превенция
на културно-историческото наследство. Съгласно
съвременните норми на
Европейския съюз при
изпълнението на инфраструктурни проекти има
три основни правила, които трябва да се следват:
да бъде защитено културното наследство; да бъде
опазена екологията, заради което се прави и екологична оценка; извършва
се и геологическо изследване. Така че е задължително да се направят археологически проучвания,
а всичко, което се открива
по трасето, се спасява и
се прибира в музеите – в
случая в Регионалния музей във Видин“, казва доц.
Димитров.
Очакванията му са догодина на обекта в Синаговци да бъдат осъщест-

монтана

Книга, посветена на историята
и настоящето на Северозапада
По случай празника
на Монтана (2 декември) излезе от печат
сборникът „Българският Северозапад: транспорт, комуникации и
хора от древността
до наши дни“. Негов
съставител е чл.-кор.
проф. дин Александър
Костов.
Книгата е поредното
издание на филиала
на Института за балканистика с Център по
тракология (ИБЦТ) при
БАН в гр. Монтана, посветено на историята

и настоящето на този
край. В нея са включени десет статии, чиито
автори са изследователи от ИБЦТ–БАН,
Регионалния
исторически музей (РИМ) и
Държавния архив (ДА)
в Монтана. В сборника
са представени важни
за развитието на региона въпроси, свързани с изграждането и
използването на сухоземните пътища (шосета и железници) и на
първите телекомуникации по примера на те-

леграфите, разгледана
е ролята на река Дунав
като важна международна артерия, и не
на последно място е
изследвано влиянието
на различните възможности за комуникация
върху живота на хората от региона от Античността до наши дни.
Дейността на филиала на ИБЦТ в град
Монтана и подготовката на сборника получиха подкрепа от Златко
Живков, кмет на община Монтана, от РИМ –

Монтана, ДА – Монтана
и Регионалния академичен център (РАЦ)
– Монтана. Изданието
стана възможно благодарение на финансовата помощ на доц.
д-р Борислав Великов
– председател на 39ото НС на Р. България
и член на Съвета на
настоятелите на БАН.
ВАЛЕРИ
Стоичков, координатор на филиала на
ИБЦТ в Монтана

Гроб от християнския некропол без инвентар
вени такива спасителни
разкопки – това ще се
случи след подписване на
съответния договор между
Агенция „Пътна инфраструктура“ и НАИМ-БАН,
с който ще се уточнят срокът и конкретните параметри на разкопките. „Те
никак няма да са малки,
тъй като имаме 47 дка за
проучване и много исторически периоди. Отделно,
трудна е и обстановката,
в която може да се наложи да работим. Когато правихме сондажните
проучвания, епидемията
беше почти в своя пик и
Видинският край също
беше сериозно засегнат,

което създаде проблем и
за нас, тъй като на един
такъв обект работят много
хора. Надявам се пролетните месеци ситуацията
да се е успокоила. Но при
всички положения трябва
по някакъв начин да се реализират тези спасителни
разкопки – от една страна
за да съберем археологическите материали и те да
се съхраняват в музей, а
от друга страна за да може
нормално да продължи изпълнението на проекта за
изграждане на магистралата“, категоричен е доц.
Димитров.
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Останки на средновековно селище проучваха археолози край село Търняне
На обекта е регистриран и пласт от Ранната бронзова епоха

Двукамерна пещ за керамика
Останките на средновековно селище, намирало
се на двата бряга на река
Войнишка в района на
село Търняне, проучваха
археолози през тази есен.
Обектът, простиращ се на
около 30 дка, влиза в рамките на територията, която
ще бъде обхваната от бъдещия магистрален път.
„Спасителните археологически проучвания най-често са свързани с някакво
инвестиционно намерение
– строеж на път, газопровод, сграда и т.н. Всъщност тези проучвания ни
дават редкия шанс много
от обектите, регистрирани
на територията на България, да бъдат проучени“,
коментира
археологът
Елена Василева, главен
асистент в Националния
археологически институт
с музей при БАН. Именно
тя ръководи проучването
на т.нар. Обект № 7 край
село Търняне.
Това всъщност е единият от общо осемте, идентифицирани при предварителния археологически
обход на трасето на магистралния път в участъка
Видин – Ружинци - Монтана. Тази есен сондажни
проучвания бяха извършени на четири от тях – край
Синаговци, Слана бара,

На 4 декември заместник-кметът по устройство
на територията и развитие на инфраструктурата
на община Видин Светослав Скорчев и директорът на Регионалния исторически музей Десислава
Божидарова отидоха на
място, за да видят как се
изпълнява стартиралото
предния ден премахване
на нежеланата растителност и на натрупаните
през годините в рова отпадъци. Дейностите се

5 м и дълбочина 1 м; осем
пещи; шест жилища, три
от които землянки; два
гроба с инхумация. Всички
описани по-горе структури
принадлежат на средновековната епоха (ХІІ – ХІV
в.)“, отбелязва гл. асистент
Василева. Подчертава, че
на обекта е регистриран и пласт от Ранната
бронзова епоха, култура
Магура-Коцофени.
На нея принадлежат
и са проучени едно термично съоръжение и един
гроб с кремация в урна.
Така общият брой на
структурите е 49.
„По време на проучванията
регистрирахме
пласт с материали от Ранната бронзова епоха – керамични фрагменти, кремъчни сечива, животински

понякога със залепени
хоризонтални редове от
лещоподобни
кръгчета,
шнурова украса и др.“,
разказва археоложката.
Допълва, че сред находките от Ранната бронзова епоха трябва да се
отбележи и термично съоръжение със запазена
глинена подложка, около
което археолозите са намерили въглени, следи от
деструкции,
животински
кости, костени сечива,
кремъчни сечива и керамични фрагменти – предположението на учените
е, че съоръжението вероятно е част от разрушена постройка/жилище.
„По време на разкопките
бе разкрит и гроб с трупоизгаряне. Кремацията
е извършена извън гроб-

Яма с куче и керамичен съд с поставено в него
яйце

Чашка от Бронзовата епоха
Момент от зачистването на яма с положени
няколко животни
Търняне и Срацимир.
„Обект № 7 е регистриран като селище от
средновековната
епоха.
Ситуиран е на двата бряга
на р. Войнишка с площ от
над 30 дка. На тази площ
при предварителното проучване са регистрирани
47 структури. От тях – 23
ями, със средна дълбочина от 2,50 м; една линейна
аномалия (ров), с ширина

кости, костени сечива,
миниатюрна чашка с овално дъно и висока дръжка
над ръба на устието и др.
Раннобронзовата
керамика представя основния
керамичен комплекс на
култура Магура-Коцофени, характерна за района
на Северозападна България. Това са фрагменти от
съдове с различни композиции от врязана украса,

ната яма. Останките са
поставени във висок съд
(урна). Гробният инвентар
се състои от глинена чаша
с една висока дръжка над
устието. Урната вероятно е част от некропол от
Бронзовата епоха. Сондажните проучвания на
Обект № 7 при с. Търняне
свидетелстват, че през III
хил. пр. Хр. на удобния висок бряг на Войнишка река
е съществувало селище, а
по-късно през II хил. пр.
Хр., южно от него некро-

пол“, отбелязва гл. асистент Василева.
Тя обобщава, че
по време на проучването са открити множество материали, от които
са инвентирани 270 броя
находки.
Намерени са монети;
стрели; различни инструменти – длета, шила, огрибки, ножове, тежести за
стан, прешлени за вретено; фрагменти от медни
съдове; керамични съдове
(гърнета, кани); накити –

Започна почистване на „Шарампоя“ във Видин
извършват по съвместна
инициатива на Общината
и РИМ – Видин, като са
съгласувани с Областната управа. Финансирането е от собствените приходи на видинския музей.
Цялостно почистване
на рова е правено преди
повече от 15 години. Образувалата се оттогава
буйна растителност, която е предпоставка и за
увеличаване на попула-

цията на комари, бе проблем, за който гражданите често сигнализираха.
Затова и промяната на
облика на този културноисторическа обект е ангажимент, който кметът на
Видин Цветан Ценков и
общинското ръководство
поеха пред видинлии.
През изминалите няколко месеца са били
проведени необходимите
разговори с институци-

ите, имащи отношение
към въпроса. Направена
е и проверка, при която
не е констатирано в „Шарампоя“ да е извършвано
залесяване, не е установено и наличие на защитени видове или местообитания на такива,
съобщиха от Общината.
Отстранява се единствено самонастанила се растителност. Въз основа на
това служителите от от-

дел „Екология“ в Община
Видин са изготвили експертиза и разрешително,
което е предоставено на
Регионалния исторически
музей.
Изрязването на нежелана растителност ще
позволи и почистването
на отпадъците, изхвърляни през годините в рова,
с което се заемат работници от общинското звено „Чистота“. В случай на

пръстени, гривни (метални и стъклени), висулки
от обеци, токи, нагръдни
кръстчета, медальони и
др.
Археоложката разказва, че сред находките от
епохата на Средновековието внимание заслужават
две куполни, двукамерни
пещи за керамика с подковообразна форма. При
проучването им е регистриран и производственият брак от силно фрагментирана керамика. Това са
съдове, работени на колело – купи, паници, стомниойнохое и др. „Проучените жилища от периода на
Второто българско царство са полувкопани землянки и наземни жилища с
дървена конструкция. Другите интересни структури
от този период са четири
от ямите. Всички те са с
голям диаметър и дълбочина над 3 м. На дъната
на всички са регистрирани
и разчистени костни останки от големи животни
(коне, крави). В една от
тях са разчистени кости от
няколко животни – кон, подребно преживно животно
(коза или овца), кокошка и
патица. Във всичките съоръжения има поставени
яйца“, разказа археоложката.

необходимост Общината
има готовност да помогне
и с техника за кастрене и
рязане, както и за извозването на биоразградимите отпадъци до Регионалното депо.
Намерението е възможно най-скоро мястото
да придобие вид, подобаващ на културно-исторически обект, емблематичен за нашия град – нещо,
за което видинлии отдавна мечтаят.
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100 участници се включиха в приемните на ОИЦ - Видин

Европейските средства – ключови за местните власти, бизнеса, земеделците
и неправителствения сектор в настоящия и новия програмен период

В Ружинци местната власт ще търси социализация и включването в туристически продукт на
римския кастел „Градище“
100 участници са се включили
в приемните на Областен информационен център - Видин (ОИЦ) в
десетте по-малки общини на
област
Видин,
проведени през
изминалите дни.
Потенциалните
бенефициенти,
при строго спазване на противоепидемичните
мреки, са задавали на място
своите въпроси
за
актуалните
и
предстоящи
възможности за
финансиране от
Европейските
фондове и получили информационни материали,
съобщиха от ОИЦ.

да подкрепя инициативите им.
В Ружинци местната власт ще
търси социализация и включва-

нето в туристически продукт на
римския кастел „Градище“. В Бре-

гово Общината, със съдействието
на ОИЦ, ще търси възможности
за провеждане на инвестиционни
форуми с международно участие,
както и ще засили проектната си активност,
включително
и по трансграничните
инструменти. Видинският ОИЦ
ще
подкрепи
Община Градама в търсенето
на възможности
за реализация
на
социални
проекти. Активното
взаимодействие межКметът на община Ново село Георги Стоенелов
ду Центъра и
Общините Ново ще продължи да разработва инфраструктурни и сосело, Кула и циални проекти от интерес за местната общност

Община Градама търси възможности за реализация на социални проекти
Европейските
средства в настоящия
програмен
период са били
ключови за местните власти, бизнеса, земеделците
и неправителствения сектор. Те ще
продължат проектната си активност
и в следващите
седем години, като
екипът на ОИЦ Видин е поел ангажименти, в рамките на законовите
си
правомощия,

Местната администрация в Чупрене също продължава да разработва инфраструктурни, икономически и социални проекти

Чупрене ще продължи и в следващите седем години с информационно и логистично съдействие за
инфраструктурни, икономически
и социални проекти от интерес за
местните общности.
Продължаването на активното
взаймодйствие с местните власти
и параметрите на партньорството
е била тема на отделни срещи с
кметовете на Ружинци, Димово,
Брегово, Белоградчик, Кула, Ново
село, Грамада и Бойница.
Екипът на ОИЦ - Видин е представил на посетителите на приемните и двете предстоящи мерки по
ОПИК „Адаптиране на дейността
на МСП в контекста на COVID-19“
и „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на икономически-

те последствия от пандемията
COVID-19“. В Кула икономическите процедури са били презентирани и чрез индивидуални срещи
с местния бизнес, проведени извън приемните. Възможностите
за подкрепа от Фонд "Безопасни
условия на труд" на МТСП също
са били презентирани на местните бенефициенти. Те са проявили
интерес и към финансирането за
стартиращ бизнес.
Финансирането
на
младите
фермери и малките стопанства от
ПРСР в следващия програмен период, са били сред другите теми,
към които посетителите на приемните в Ружинци,
Чупрене, Брегово
са проявили интерес.
Изграждането
на детски кътове,
по актуалната процедура по ОПРЧР, е
било представено
както на представители на бизнеса,
така и на местните администрации
във всичките десет
общини.

Община Кула ще продължи с инфраструктурните, икономическите и социалните проекти
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Доброволци от църковната общност в с. Бутан
с кампания в помощ на възрастни хора

Доброволци от църковната общност към храма "Свето Възнесение" в
козлодуйското село Бутан започнаха кампания
за подпомагане възрастни хора в тежка социална
ситуация или в изолация

заради
противоепидемичните мерки, съобщи
Галин Христов, който е
координатор на кампанията в селото.
Кампанията е започнала на 30 ноември и в
нея засега са включени

15 възрастни, които са с
ниски пенсии, самотноживеещи, трудноподвижни или поставени в други
тежки социални условия,
включително и заради
противоепидемичните
мерки.
Доброволците,

сред които и местният
свещеник отец Стефан
Цветков, ще пазаруват
хранителни продукти до
100 лева на човек и ще
ги доставят в дома на
всеки нуждаещ се. На
тези, които не могат да
си приготвят самостоятелно храната вкъщи, ще
бъдат поети разходите в
рамките на същата сума
за социалния патронаж,
обясни Галин Христов.
Средствата за кампанията се осигуряват от
фондация "Подай ръка,
предай нататък" в Козлодуй. Христов посочи, че
те се осигуряват от дарения - повечето от чужбина. Ако дарителската
кампания се разшири, ще
има възможност да бъдат
включени още хора. Бутан е едно от най-големите села във Врачанско.

Община Враца осигури технически
средства за учащи деца и младежи
от социални услуги в града

Община Враца осигури 20 броя преносими
компютри, 4 броя принтери и 4 броя рутери, предназначени за учащи деца
и младежи от социални
услуги в града по проект
по Целева програма за
подпомагане на образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги,
делегирани от държавата
дейности от резидентен
тип и Дом за деца, лишени от родителска грижа от
I до XII клас „Асен Златаров”. Проектът е финансиран от Фонд „Социална
закрила” и е на стойност
15 312,00 лв.
Целта на проекта е да
се осигури равен достъп
до качествено образование и непрекъснат образователен процес на децата и младежите, които
учат и са настанени в социалните услуги Център
за настаняване от семе-

ен тип за деца и младежи с увреждания №1 и
№2, Преходно жилище и
Дом за деца, лишени от
родителска грижа „Асен
Златаров” – гр. Враца. С
подкрепата за усвояване
на учебния материал ще
се повишат шансовете
им за успешно завършване на учебната година,
преминаване в следваща
форма на обучение, а за
някои от тях – възможност за придобиване на
степен на образование,
професионална квалификация и подобрени
шансове за реализация
на пазара на труда и
скъсяване на прехода от
училище към работното място. По този начин
ще се създаде подходяща среда за протичане
на учебния процес, като
предпоставка за успешната им социална и образователна интеграция.

монтана

Фирма направи нови тротоари дарение за село от община Монтана

Почистване, строителство и ремонти в 11 села
на община Монтана отчете кметът Златко Живков.
Той се завърна на работа
след 20-дневна домашна
карантина и лечение от
коронавирус. През това
време е завършено изграждането на тротоарите към главния път на
село Студено буче. Строителството е дарение от
фирмата, изпълнител на
основния ремонт на държавния път, който минава
през селото. Проектът не
включвал изграждане на
тротоари.
Другото село, през което се ремонтира основно държавен път е Благово. В кметството на село
Стубел са направени
благоустроявания за работа и достъп на хора с
увреждания. В село Горно Белотинци е извършен
ремонт на Кметството и
на клуба на пенсионера.
В село Долна Вереница

също са направени ремонти на първия и втория
етаж на Кметството. В
Габровница продължава
ремонтът на читалището. Тъй като то е едно от
най-големите в общината, някои от строителните дейности ще продължат и през 2021 година.
В Сумер са почистени
канавките около пътя за
Вършец, който минава
през селото. Почистен
е и гробищният парк. В
Трифоново са сменени
улични осветителни тела.
В Долна Рикса е извършена хоризонтална и
вертикална планировка
на централната част. Изкърпен е пътят до селото и се строи автобусна
спирка. Във Винище е
ремонтирана северната
фасадна стена на читалището. В Крапчене продължава изграждането на
новия православен храм
„Свети Димитър“.

Готови са строителни обекти за 2,3 млн. лв. в Монтана
Два големи строителни
обекта
в
Монтана и текущият
ремонт на улиците
ще бъдат завършени
до средата на месеца, съобщи кметът
Златко Живков. Инвестицията е за близо 2,3 милиона лева.
Средствата са от два
източника на финансиране. 1,5 милиона
лева са отпуснати с
постановление
на
Министерски съвет,
останалите са от
бюджета на Общината.
Големият строителен обект - пред
завършване е реконструкцията на бул.
„Арнолди. Той е възлов
за трафика в квартал
„Младост“ - най-многолюдния квартал на Монтана. Трасето е изградено преди 40 години,
за да поеме товара на
тежкотоварните машини за мащабното строи-

телство на многоетажни
блокове. Сега булевардът е организиран в четири ленти, с нова настилка, в две обособени
платна и разделителна
зелена ивица между тях.
Изградено е ново осветление. Съществуващото
озеленяване е обнове-

спорт

Видинлийката Инна Цветкова с
бронз от Европейското по бокс
Видинлийката Инна Цветкова спечели бронзов медал
на Европейското първенство
по бокс за юноши и девойки
в категория до 57 кг. Състезанието се проведе в София
в периода 23 ноември – 2 декември.

Националната
състезателка, възпитаничка на видинския клуб по бокс „Бдин“
с треньор Кирил Бушев, победи с единодушно съдийско
решение в четвъртфинала
Нереа Мартинез Аройо от
Испания. За място на фина-

ла Инна се изправи срещу
европейската шампионка Карина Коробова от Русия, от
която загуби. Така в крайното
класиране Инна стана трета
и се качи на почетната стълбичка.

но. Инвестицията е 1,5
милиона лева.
Другият обект, чието откриване предстои,
е санирането на детска
ясла №2 в кв. „Пъстренците“. Проектът е реализиран по програма
„Красива България“ през
последните 2 години.

Инвестицията е в
размер на 500 хиляди лева. Обновяването на детското
заведение е една
от финалните крачки за пълната промяна на средата в
квартал „Пъстрина“
– една от основните
задачи на Общината през тази година.
До средата на
декември ще бъдат
затворени и последните участъци от
текущия ремонт на
улици в Монтана.
За него през годината от бюджета са
отделени 300 хиляди лева. Успоредно
с това в момента се
извършва изкърпване на
улици след ВиК аварии.
Кметът Живков изброи
5 улици, които са засегнати от тях. Това са
„Жеравица“, „Иван Давидков“, „Иван Аврамов“,
„Панайот Хитов“ и „Стефан Савов“.

бр.
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Хортувания с Ботьовва

Продавам

двустаен

ПРОДАВА

апартамент на ул „Широ-

ИМОТИ

ка“, ет. 2; тел.: 0887 381

цена 50 000 лв., ул. „Ле-

едноетажна къща, с жи-

нин“; тел.: 0882 096 555

лищна площ около 75 кв.

Продавам

двустаен

м, находяща се в цен-

тухлен апартамент в ж.к.

тралната част на гр. Ви-

двустаен

„Г. Бенковски“, ет. 1, до

дин, с дворно място 375

къща 100 кв. м, дворно

апартамент на Селище-

крепостта „Баба Вида“,

кв. м; тел.: 0877 151 848,

място 160 кв. м, със са-

то, ет. 2, цена 12 000 лв.;

обзаведен, ПВЦ догра-

0876 808 296

Да видиш ги ти, па да кажеш
че с теб хортувам посмъртно.
Доброто ни нам да укажеш
че будуче нами е мътно.

мостоятелен вход, в иде-

тел.: 0879 589 266

ма, ламинат, цена 43 000;

69 000 лв.; тел.: 0898 633

Сега си имаме депутати
на родъ зовът се аргати.
Трътьове сине, базиргени
с тежки си им салтанати.

302

Стани ми, стани исполине,
на таз земя българска сине
мощи, на дух в нея положи
но ще ли зърнеш
днешни велможи?

Па бият поклон на чуждите
на янките па британците.
Посветили се душевадците
а раята друми с опинците.

855
Продавам

етаж

от

ален център, в близост до
Черквата и МОЛ-а, цена

Продавам

Продавам

тухлен

панелни

„Бонония“, 65 кв. м, ет. 4,

102 кв. м, с таванска, 18

гарсониери в ж.к. „Пано-

обзаведен (парно, клима-

кв. м, с четири тераси,

ния“, ет. 4, ремонтирана

тик, ПВЦ дограма), цена

и обзаведена и до „Кук-

46 000 лв.; тел.: 0898 633

лите“, ет. 7, в добър вид;

302

апартамент във Видин,

Държавен архив – Видин
преустановява работата
на читалнята

Чувам, че в туй депутатско осило
Инноверско племе се там гнездило.
Туй, що ми кръвта бунтовало
Гневно на люто сърце кипило.
Сега ще подирите младата снага
Преди и сега що зовем ги студенти.
Те ще Ви носят мир и облага
На кроволоците зли опоненти.
Що касае вопросът до мене
Вие знаете що ще учиня
Ще точна си сабя френгия
Ще ида в града голяма София.
На тоз събор мискин депутатски
Дверите аз ще запертя му тежки
Живота унутре да биде им адски
Хортувай френгийо, словата си жежки.
От ляво, отдясно и тез по средата
Ще Вие мойта френгия па проси
От коле сте Вий посветенъ в депутата?
Не ще отвърнат на тежки въпроси.
Тогаз ще съсне сабя френгия
Докне депутатска глава не падне
Та белким позорът людски измия
И с тях, ще си свърша до пладне.
СТЕФЧО Първанов
05.03.2000 г., Видин

Продавам

Със Заповед на председателя на Държавна
агенция „Архиви“ се преустановява работата на
всички читални в структурата на агенцията считано от 01.12.2020 г. до
21.12.2020 г.
Потребителите на архивна информация ще
могат да получават справки на административната страница на агенцията
(http://www.archives.

government.bg/), по електронните пощи и телефонните линии.
Контакти с отдел „Държавен архив“ – Видин:
email: vidin@archives.
government.bg
телефони: (094) 600
283; GSM: 0888 668787 –
началник отдел
(094) 600 268 – читалня
факс: (094) 600 283

Антикоронавирус

Самоизолирал се (по лекарска прикана)
премиерът възторжено заръкопляска,
защото видя президентът на TV-екрана,
че е без задължителната предпазна маска.
И си каза с възпитана злоба:
- Дано го „щракнат“ с 300 лева глоба!

Отровно трио

На всеки протест убеждават без умора
колко неудачни са премиера и прокурора.
Ех, да може да възкръсне мъдрият Волтер! това трио от учени, даже и умни хора,
остроумно би изпратил за „зелен хайвер“...

Четири месеца протести
Не започнем ли да се бутнуваме
за така лелеяната лустрация,
още дълго време ще кротуваме
в хилавата демокрация...
Защото политиците се сменяват,
но олигарсите си остават...

С лични отговорности:
Дядо ВЪЛОСЛАВ Стратев,
бивш ефрейтор от демокрацията, разжалван
в чин наблюдател

двустаен

Ви-

тухлен апартамент в ж.к.

дин къщи и апартаменти

„Александър Стамболий-

и парцели в Западна и

ски“, 65 кв. м, цена 32 500

Южна промишлена зона;

лв.; тел.: 0887 381 855

Продавам

Тука си сине останаа
В бащин очаг, дребни дечица
Горчилка па мъка унази надиша
че е празна е ими паница.

Преди съм хортувал, и пак ще ви кажа
Изедник е Вам депутата
Що ни трябваше да гътнем пашата
Благодумие има сал у лъжата.

Продавам

тел.: 0887 381 855
във

П р од а ва м / З а м е н я м

тел.: 0888 622 789

Даскалъка, врачовете погребаа
Историята славна смения
Дечиня се нами разбегаа
По чуждо да дират просия.

Ботьовва:
Слушай, човече ти правии
До мен са редом
Левски па Вазова
Взехме решение за тез управи
Що се имат за више
от княжева.

двустаен

тухлен апартамент в ж.к.

тел.: 0898 633 302
Продавам

Продавам

масивна

парцел, 521 кв. м,

w

Екипът на вестник „НИЕ“ изказва
на нашата колежка
Десислава
Крумова
най-искрени
съболезнования по повод
кончината на нейния
баща Боян Крумов
Лунгов, който почина
на 1 декември на 76годишна възраст.

Поклон пред паметта му!
Мир на праха му!

Сбогом,
приятелю!

На 2 декември почина
нашият приятел Пирин Луканов. Той бе сред първите,
които помагаха вестникът
да стигне до читателите
преди 30 години. Последно
работеше като юрисконсулт в Община Видин.

Дълбок поклон пред
светлата му памет!

ТЪЖНА ВЕСТ

Почина Венци Станев
Почина Венцислав
Станев - учител, общественик, директор
на СУ “Цар Симеон
Велики” - Видин. Той
изгуби битката с коронавирус на 1 декември. Имал е сърдечно заболяване и
диабет.
Венцислав Станев
е роден 1960 година.
Директор на най-старото видинско училище става през 2001 година,
преди това е бил директор на ОУ „Климент Охридски“.

Присъединяваме се към скръбта на
семейството му!

Мир и светлина на душата му!

Обяви

w
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ж.к. “Крум Бъчва-

ски“, ет. 2, цена 55 000

тухлени апартаменти в

ров”, без посред-

лв.; тел.: 0887 381 855

идеален център, 80 кв. м,

ник;

тел.:

0876

Продавам къща и кухня на 6 км от Видин, сани-

099 585

Продавам

дворно

Продавам изгодно го-

рани, с 2 дка, оградени с

ляма тухлена гарсониера

високи 1,80 м стени, цена

място в село Покрайна,

в ж.к. “Химик”, 50 кв. м;

70 000 лв.; тел.: 0882 096

900 кв. м; тел.: 0893 269

тел.: 0888 259 935

555

304

място 1200 кв. м, със ста-

един двор, за ремонт, в с.

ра къща и кладенец, в гр.

Покрайна, дворно място

Дунавци; тел.: 0888 629

1030 кв. м, център, цена

Купувам промишлен/

601

18 000 лв.; тел.: 0898 633

търговски или друг вид

302

имот в град Видин, със

Продавам

двуста-

КУПУВА ИМОТИ

сграда и двор, за пред-

ж.к. „Химик“, 61 кв. м, ет.

ска земя в землището на

почитане на изплащане

2, цена 38 000 лв.; тел.:

село Раброво, 7.5 дка,

с първоначална вноска;

0898 633 302

трета категория, обработ-

тел.: 0893 502 430

Продавам

тристаен

тухлен апартамент в ж.к.
„Александър Стамболий-

Продавам

ваема, цена 1000 лева;
тел.: 0897 942 438
Продавам двустайни

ПОКАНА

На 14.12.2020 г. от 14:00 часа пред
Кметството на село Кошава, общ.
Видин ще се проведе обществено
обсъждане по постъпило заявление
от Видинска Винарска Компания
ЕООД във връзка с инвестиционно
намерение на фирмата, а именно
изграждане на Рекреационни устройствени зони, предназначени за
курорт и допълващи го дейностиОК, в района около селото.

ни, теракот, фаянс, мра-

култиватор,

ски машини – банциг, аб-

мор; тел.: 0883 493 209,

цистерна; тел.: 0876 771

рихт, дърводелски инвен-

0896 010 382

875

Купувам селски къщи

П р од а ва м / З а м е н я м

комбайн

АВТОМОБИЛИ,

„Нива”; тел.: 0899

ЧАСТИ

823
Продавам

и

318

трактор

Продавам “Опел Ком-

„Владимировец Т-25”, с

и

бо”, 1.7, дизел, 2005 годи-

пълен комплект техника;

борапарат; тел.: 0884 850

на, цена 1300 евро; тел.:

тел.: 0899 594 602

159

0899 667 133

109 417
банциг

Разни
СЕЛСКОСТОП.

РАЗНИ КУПУВА

Подарявам

ТЕХНИКА
Изкупувам
носии,

всякакви;

тел.:

0878 241 027

Търся

ДАВА ПОД НАЕМ

продавач

на

вестници; тел.: 0879 168
048

мещение за офис или
УСЛУГИ

търговска дейност срещу

Продавам

китайски

столче за хранене – мно-

трактор, 15 к.с., с плуг, в

го запазени; тел.: 0876

отлично състояние; тел.:

553 488

0895 358 063

РАБОТА

600 481, 0899 823 840

детска

количка, детско столче и

народни

в област Видин; тел.: 094/

Давам под наем по-

загърляч

Продавам

тар; тел.: 0882 096 555

Продавам

земедел-

ен тухлен апартамент в

Продавам дърводел-

цена 520 лв.; тел.: 0886

Продавам две къщи в

китайски

трактор, с плуг, ремарке,

немска перална машина,

дворно

Продавам

Продавам

гипскартон, окачени тава-

ет. 2 и 60 кв. м, ет. 4; тел.:
0887 381 855

ване, преградни стени от

РАЗНИ ПРОДАЖБИ

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

Гимназията в град Видин;
Шпакловане, боядис-

тел.: 0894 884 259
Давам под наем офи-

ване, гипскартон, монтаж

си и магазини във Видин;

на

тел.: 0888 622 789

тел.: 0988 700 968

паркет;

Ремонт и продажба на

Давам под наем халета; тел.: 0888 677 866

ламиниран

хладилници и фризери;
тел.: 0878 236 392, Пепи
Строително-ремонт-

ТЪРСИ ПОД НАЕМ

ни дейности, боядисване,
Търся самостоятелна

преградни стени, фаянс,

къща под наем, гарсони-

ламинат, ВиК инсталации;

ера или двустаен; тел.:

тел.: 0898 674 203, 0889

0899 484 805

128 424, 0896 332 063
Шпакловка,

боядис-

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

Общински драматичен театър - Видин
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Ледената пързалка във Видин отново работи

Ледената пързалка във
Видин възобнови дейността си. Това стана от 2 декември, като решението е
на Областния временен
кризисен щаб за оценка
на риска. Мотивите са, че
зимната атракция е разположена на открито, както и
е създадена нужната организация за спазване на
всички противоепидемични мерки, което е изрично
разписано в утвърдените
със заповед на кмета на
община Видин правила за
нейното използване.
В редица градове в
страната, сред които Русе,

Пловдив, София и др., и
след въвеждането на новите мерки за ограничаване разпространението
на COVID-19 ледените
пързалки продължиха да
работят, а в град Враца
дори съоръжението беше
официално открито на 1
декември.
В Община Видин също
са били получени много
сигнали и мнения от граждани, които са изразили
своето одобрение, че в
нашия град има подобна
ледена атракция и са призовали тя да заработи отново, така че децата, както

и възрастните да могат да
спортуват – нещо особено
важно в настоящата ситуация.
За повишаване сигурността на ползващите пързалката, капацитетът на
съоръжението се намалява. Продължава извършването на редовна дезинфекция, а чрез техническо
средство периодично ще
се напомня за необходимостта от спазване на
дисциплина и дистанция.
Графикът на сесиите и цените на услугата остават
непроменени.

Конкурсът „Дърво с корен 2020“

търси историите на любими и впечатляващи дървета
Кои са любимите на
хората дървета? Какво
ги прави по-различни и
толкова ценни за нас?
За единадесета поредна
година екипът на фондация „ЕкоОбщност“ търси
отговор на тези въпроси в
тазгодишното издание на
конкурс „Дърво с корен
2020“. Той търси онези
скъпи на сърцето ни дървета, с които ни свързват
лични или семейни спомени, които са се превърнали в пазител на дадена
природна местност или
населено място, които
сплотяват
общностите
и са неделим участник в
техните делници и празници. Конкурсът търси
нашата жива връзка с
природата и ни припомня
огромната роля на дърветата – роля, която не се
свежда само до благата,
с които ни даряват – свеж
въздух, чиста вода и място за почивка и зареждане сред природата, но се
простира и до значението
и непреходното им присъствие в народната ни
памет, обичаи, култура,
символика.
Включете вашето любимо дърво в надпреварата, като разкажете за

“Коледни чудеса”

монтана

Грейна коледната
елха в Монтана

Конкурс за коледни картички
организира ОбСНВ – Видин

него. Уловете красотата
му в снимки, споделете
неговата история, опишете защо е важно за вас и
изпратете предложението
си на tree@bepf-bg.org до
15 декември 2020 г. Конкурсът е отворен за участие към всички и приема
номинации за дървета
от цялата страна. Те ще
се състезават за титлата
„Дърво с корен“ на 2020
година, а победителят
ще получи като награда
оглед от специалисти и
препоръки за подходящи
грижи.
Измежду всички по-

стъпили предложения ще
бъдат отличени дървета
и в допълнителни категории: „Млад природолюбител” – за истории на дървета, които са засадени
от или за които се грижат
деца на възраст между 6
и 14 години; „Вековните
дървета говорят” – за вековни дървета, които са
толкова забележителни,
почитани и обичани, че
заслужават нашето внимание и признание.
Изборът на победителите онлайн ще се проведе от 25 декември 2020
до 20 януари 2021.

Община Видин няма
да организира
Коледна програма
Отмяната е заради въведените
противоепидемични мерки

Светлините на коледната елха на централния
площад в Монтана грейнаха на 1 декември – ден
преди отбелязването на
129-годишнината от обявяването на градския статут на общината.
Кметът Златко Живков
и тримата му малки помощници Никол, Лия и
Василен заедно включиха светещата украса на

коледното дърво. „Въпреки строгите мерки и
необичайната година, на
всички пожелавам мир и
здраве, да бъдем още подобри, да сме склонни да
подадем ръка и вършим
добри дела“, каза в обръщението си Живков. Той
пожела на всички хора
весели Коледни и Новогодишни празници.
Общински
съвет по наркотични
вещества – Видин
обявява
конкурс
за изработване на
коледни картички.
Темата е “Коледни
чудеса”. Конкурсът
е за ученици 1-12
клас в община Ви-

дин. Изработените
картички трябва да
бъдат оставени в
коледната кутия на
партера в Община
Видин (пл. “Бдинци” №1) в срок до
16 часа на 17 декември.

По
традиция
в навечерието на
Никулден започват
проявите, свързани с посрещането
на Коледа и Нова
година. В усложнената обстановка
заради COVID-19
и с оглед спазване
указанията в заповедта на министъра на здравеопазването от 25.11.2020 г.,
тази година Община Видин отменя предвидените събития. Целта е да
не се създават предпоставки за събиране на
повече хора и условия
за разпространение на
заразата, посочиха от
Общината.
Въпреки тежката ситуация, за да създаде
празнична атмосфера
и да вдъхне надежда на
хората, Община Видин
ще украси голямо коледно дърво на площад
„Бдинци“. Без да бъде
проведено обаче специалното тържество, което събира стотици деца

около елхата.
Не се състоя и
обичайното
литийно
шествие в Деня на св.
Николай Мирликийски
Чудотворец – 6 декември, което се организира съвместно с Видинска света митрополия,
Пристанище Видин и
Сдружение „Усмихни се
с нас“. На празника в
едноименната църква в
града беше отслужена
тържествена света Литургия и запалено корабното кандило. Службата беше отворена за
вярващите, при строго
спазване на противоепидемичните мерки.

