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Верига Магазини

Магазин АВАНТИ извършва доставки по домовете за тери-
торията на град Видин и община Видин. Услугата се заплаща 

според тарифите на фирмата партньор (2.50 лв. за гр. Видин).

за поръчки съобразено с работното време: 
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Министър Петя Аврамова: 

Ускореното изграждане на пътя 
Видин – Ботевград ще помогне за 
преодоляване на кризата вслед-
ствие на пандемията от COVID-19

Държавен архив – Видин 
навърши 60 години

Областният управител на Видин 
с апел към специалистите 

от доболничната помощ 

Ситуацията в Кула 
постепенно се успокоява

Приветствено слово на инж. 
Бисерка Каменова – директор на 

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

Уважаеми ученици  на СУ „Свети свети 
Кирил и Методий“, град Видин! 

Уважаеми колеги, родители, приятели, 
бъдещи и бивши възпитаници на училище-
то!

Уважаеми съграждани!
Преди 138 години Стоян Михайловски е на-

писал стиховете, посветени на епохалното дело 
на Солунските братя, дало възможност за раз-
витието на хилядолетната българска култура, 
просвета и знание. 

Бъдете преблагословени,
о вий, Методий и Кирил,
отци на българското знанье,
творци на наший говор мил!
Нека името ви да живее
във всенародната любов,
речта ви мощна нек се помни
в Славянството во век веков!
11 май – е най-светлият ден в историята на нашето 

училище. 

На 11 май Православната църква почита паметта на 
Светите братя равноапостоли Кирил и Методий, патрони 
на нашето училище, а ние, учители, служители и ученици, 
отбелязваме с гордост и удовлетворение 135 години от съз-
даването на нашето училище. 

Нека да не забравяме, че Кирил и Методий бяха тези, 
които начертаха пътя на бъл-
гарския народ за векове на-

Началото на централи-
зираното архивно дело в 
България се поставя през 
1951 г.

Видинският държавен 
архив е създаден след 
административно-тери-
ториалната реформа от 
1959 г. и създаването на 
Видински окръг. Със за-
повед от 10 май 1960 г. е 
назначен първият ръко-
водител на архива Петър 
Пешев и това е датата, от 

която започва дейността 
на Окръжен държавен ар-
хив – Видин. 

В спомените си Пе-
тър Пешев разказва, че в 
първите 4 месеца, заед-
но с Жечка Карановска, 
назначена за сътрудник, 
са споделяли едно бюро 
в общата канцелария на 
Окръжното управление 
на МВР. Дълго след съз-
даването на институцията 

Проектът за изграж-
дане на четирилентов 
път Видин – Ботевград 
остава приоритетен за 
Правителството, а уско-
реното му изграждане, 
по което има консенсус в 

рамките на коалицията, 
ще помогне за преодо-
ляване на негативите от 
кризата вследствие на 
пандемията от COVID-

кула

През последните дни 
град Кула попадна във 
фокуса на вниманието, 
след като беше устано-
вено огнище на COVID-
19 в Дома за стари хора 
в населеното място. По-
степенно обаче ситуа-
цията се нормализира, 

коментира за вестник 
„НИЕ“ кметът на община 
Кула Владимир Влади-
миров. „В първите дни 
доста смут имаше, доста 
бяха притеснени хората 
в града, но нещата вече 

Момчил Станков е поискал помощ от арми-
ята за дезинфекция на видинската болница

Областният управител 
на Видин Момчил Стан-
ков отправи апел към ме-
дицинските специалисти, 
работещи в доболнична-
та помощ, да помогнат на 

видинската болница в на-
стоящата тежка ситуация. 
Своя призив областният 
управител направи на на-
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Община Видин ще може 
да иска отсрочване на 

изтеглени кредити
С решение на ОбС на кмета 
д-р Ценков бяха делегирани 
правомощия да подготви 
нужната документация
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рочен брифинг на 7 май, в 
рамките на който Станков 
обяви, че е поискал по-
мощ от държавата, за да 
се направи дезинфекция 
на МБАЛ „Света Петка“.

„На територията на 
община Видин имаме не-
малко доболнични струк-
тури. Преди няколко дни 
във Видин беше министъ-
рът на здравеопазването 
– след обстойни разговори 
с него и моята молба за 
помощ, той написа писма 

до всички тези доболнич-
ни структури във Видин. 
С голямо огорчение искам 
да съобщя, че нито един 
от медицинските центро-
ве във Видин не се отзо-
ва. Имаме много лекари, 
които нямат трудови от-
ношения с МБАЛ „Света 
Петка“, но имат трудови 
отношения с медицински 
центрове. Сега ги моля 
да преосмислят това свое 
поведение. Да си зада-
дат въпроса видинлии ли 
са, или са видинчани. И 
когато си отговорят, нека 

да дойдат в нашата бол-
ница“, призова Момчил 
Станков. Областният уп-
равител сподели, че е не-
допустимо да се моли за 
командироване на лекари 
от цялата страна, при по-
ложение че във Видин има 
над 80 медицински лица, 
които работят в структу-
рите на доболничната по-
мощ, но по една или друга 
причина не се включват в 
помощ на своите колеги в 
болницата. 

„Обърнах се към Наци-
оналния щаб, към минис-

търа на отбраната и ви-
цепремиер Каракачанов, 
както и към министъра на 
здравеопазването с апел 
за помощ за дезинфекция 
на МБАЛ „Света Петка“, 
съобщи Момчил Стан-
ков. „Във Видин нямаме 
ресурса – и човешкия, и 
финансовия, за да напра-
вим такава дезинфекция. 
Затова апелът ми беше 
към вицепремиера г-н Ка-
ракачанов да използваме 
ресурса на Българската 
армия за дезинфекция на 
болницата“, обясни Стан-

ков, като допълни, че е 
получил уверение, че тази 
помощ ще бъде осигуре-
на. Областният управител 
припомни, че преди дни 
видинската болница полу-
чи като дарение уреди за 
дезинфекция от най-висок 
клас – вече са дезинфек-
цирани Отделението по 
ушно-носно-гърлени боле-
сти и Отделението по очни 
болести и дезинфекцията 
продължава.

Областният управител 
напомни, че значителна 
част от заразените от до-

мовете за стари хора в 
село Гара Орешец и в град 
Кула бяха приети за лече-
ние в болниците в Лом, 
Враца, Монтана, както и 
в университетска болни-
ца „Света Анна“. На 7 май 
още трима домуващи от 
Гара Орешец, при които е 
установена заразата, бяха 
транспортирани за лече-
ние в болница „Пирогов“. 
Областният управител 
Момчил Станков благода-
ри на всички тези лечебни 
заведения.

Уреди за дезинфекция получи видинската болница

Дезинфекцираха улицата пред 
социалния център във Видин, в който 

има заразени с коронавирус 

Прокурорска проверка в РЗИ – Видин за мерките срещу разпространението на COVID-19 
Не са установени нарушения и пропуски по отношение на обектите, предмет на проверката

Първият пациент с коронавирус в област Видин е с две отрицателни проби

Областният управител на Видин с апел към специалистите от доболничната помощ 

С голямата UV-ма-
шина ще може да се 
дезинфектират по-
мещенията на меди-
цинското заведение, 
като в рамките на 20 
минути тя унищожа-
ва всички бактерии 
и вируси на площ от 
400 кв. метра

Малката UV-машина ще бъде инсталирана в 
една от линейките и ще се ползва за пациенти със 
съмнение за заразно заболяване

МБАЛ „Св. Петка“ 
– град Видин получи да-
рение от автоматизирани 
уреди за дезинфекция с 
висок клас на интензитет 
на UV-C лъчение. Модер-

ната апаратура, която 
беше предоставена бла-
годарение на кампанията 
„България за лекарите“, 
ще се използва за дезин-
фекция на лечебното за-
ведение. На 5 май офи-
циално апаратурата беше 
приета от прокуриста на 

видинската болница д-р 
Ивета Найденова, в при-
съствието на адвокат Ми-
лена Миланова, с чието 
съдействие дарението 

стана факт. 
Целта на кампанията 

„България за лекарите“ е 
да бъдат осигурени десет 
големи и двадесет малки 
апарата за дезинфекция, 
които да бъдат предоста-
вени на най-нуждаещите 
се болници в страната за 
дезинфекциране както на 
отделенията, така и на ли-
нейки. Видинската болни-
ца е първата, която получи 
такава апаратура, особе-
но нужна в условията на 
епидемия от COVID-19. 
Зад кампанията стоят три 
дами – Десислава Олова-
нова, Сибина Григорова и 
Кръстина Стефанова, кои-
то при своя предишна кам-
пания за броени часове 
набраха над 200 000 лв. 
дарения за Александров-
ска болница, разказа ад-
вокат Милена Миланова. 

Тя се обърнала към тях 

с молба да помогнат и на 
видинската болница. Така 
първо дошло дарение за 
хирургично отделение на 
МБАЛ „Света Петка“, със-
тоящо се от 30 броя пред-
пазни облекла и 30 маски 
ffp3, които са с най-висока 
защита, а в последствие 
факт стана и дарението на 
автоматизирани уреди за 
дезинфекция. Милена Ми-
ланова призова граждани 
и фирми, които имат въз-
можност, да се включат в 
кампанията „България за 
лекарите“, така че и други 
лечебни заведения в стра-
ната да се сдобият с така-
ва необходима апаратура. 

„Тази техника ще пос-
лужи спешно. Веднага я 
включваме в работа за де-
зинфекция на болницата. 
Както е ясно, има много 
случаи в нашата болница. 
Започваме още от днес, 

етаж по етаж, отделение 
след отделение. С мощно 
антивирусно, антибакте-
риално действие да осъ-
ществим дезинфекция на 
всички помещения, кори-

дори и повърхности в бол-
ницата“, заяви прокурис-
тът на МБАЛ „Света Петка“ 
д-р Ивета Найденова, като 
благодари за дарението. 

На 4 май сутринта 
служители от звено „Чис-
тота“ към Община Видин 
са измили и дезинфекци-
рали с водоструйка улица 
„Владикина”, където се 
намира Центърът за нас-
таняване от семеен тип за 
деца и младежи с увреж-
дания „Зора“, управляван 
от Фондация "Надежда 
за нашите деца“. В него 
бе установена зараза с 
COVID-19. В момента там 
са изолирани 8 заболели 
от 14 потребители – деца 
и младежи. Под домашна 
карантина остават 5 души 
от персонала.

Ръководството на Об-
щина Видин предприе 
своевременни противо-
епидемични мерки за 
недопускане разпрос-
транението на болестта. 
Предоставени са дезин-
фектанти, предпазни 
средства, защитни облек-
ла и очила. Осигурени са 
служители, които да об-
грижват ползвателите на 
услугата.

Общински служители 
също така дезинфекцират 
улиците около МБАЛ „Св. 
Петка“, както и в районите 
с натоварено движение.

Окръжна прокуратура 
– Видин е извършила про-
верка в Районна здравна 
инспекция – Видин (РЗИ) 
по отношение спазване на 
мерките срещу разпрос-
транението на COVID-19 в 
специализираните инсти-
туции за предоставяне на 
социални услуги. На 1 май 
прокурор от Окръжната про-
куратура е извършил лична 
проверка на РЗИ – Видин – 
основание за проверката е 
ескалацията на броя на за-

разените от коронавирус в 
област Видин през послед-
ните дни на месец април, 
уточниха от Окръжна проку-
ратура – Видин. Проверени 
са били актуалната ситуа-
ция и предприетите мерки 
във връзка с развитието на 
заразата в Дома за възраст-
ни хора в с. Гара Орешец, 
общ. Димово, в Центъра за 
настаняване от семеен тип 
за деца и младежи към фон-
дация „Надежда за нашите 
деца“ в гр. Видин и в Дома 

за стари хора в гр. Кула.
Установено е, че ком-

петентните местни органи 
работят постоянно за пре-
дотвратяване и огранича-
ване разпространението на 
COVID-19 съобразно своите 
правомощия, но предвид 
разположението на община-
та (на входа на ГКПП „Дунав 
мост-2“) личният състав на 
РЗИ – Видин е на границите 
на възможностите си.

На този етап не са ус-
тановени нарушения и 

пропуски по отношение на 
обектите, предмет на про-
верката, и няма основание 
за прокурорска намеса. 
Дейността на РЗИ, Общи-
ната и Областния щаб е 
интензивна, в пълен обем, 
в съответствие със законо-
вите им задължения и пра-
вомощия и подзаконовите 
разпоредби на Министъра 
на здравеопазването, зая-
виха от Окръжна прокурату-
ра – Видин. 

След като в продълже-
ние на няколко дни броят на 
заразените и на огнищата с 
COVID-19 във Видин расте,  
на 3 май от Отделение по 
анестезиология и интензив-
но лечение-2 дойде добра 
новина. Мъжът от Дреновец 
– първият доказан случай 
на COVID-19 във Видинско 
– е изписан след 18-дневен 
престой в структурата, съз-
дадена специално за лече-
ние на заразените, които са 
в по-тежко състояние. 

Мъжът е бил изписан от 
ОАИЛ-2 след две поредни 

отрицателни проби за ко-
ронавирус, каза за вестник 
„НИЕ“ д-р Вилхелм Елисеев. 
„Пациентът се е изчистил 
от вируса, но е все още със 
здравословни проблеми и 
сме го превели в Отделени-
ето по пулмология и фтизиа-
трия. При него пневмонията 
все още не е овладяна, но 
реанимацията си е свърши-
ла работата, оттук нататък 
колегите го поемат, защото 
няма как да държим паци-
ента в тази среда“, обясни 
лекарят.
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19. Това написа в профи-
ла си в социалната мрежа 
„Фейсбук“ министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Петя 
Аврамова. „Разкриването 
на нови работни места 
ще допринесе за стаби-
лизирането на икономи-
ката и за подпомагане 
на строителния бранш. 
МРРБ работи усилено по 
процедурите за теренно 
осигуряване и стартира-
не на реални строител-
ни дейности по проекта, 
както и по другите големи 
инфраструктурни проекти 
като магистрала „Хемус“, 
заяви Петя Аврамова. 

Направлението Видин 

– Ботевград е приорите-
тен проект в инвестици-
онната програма на АПИ 
и МРРБ до 2022 г., тъй 
като с цялостното хомоге-
низиране и модернизация 
на трасето от Дунав мост 
2 ще се осигури бърза и 
удобна връзка между ав-
томагистралите „Хемус“, 
„Тракия“ и „Струма“. С 
изпълнението на проекта 
транзитният трафик ще 
бъде изведен от населе-
ните места, с което ще се 
повиши безопасността на 
движение и ще се ограни-
чи вредното въздействие 
на шума и замърсяването 
на околната среда от ин-
тензивния тежкотоварен 
трафик.

Правителството преразпредели средства от европрограми за борба с последствията от COVID-19
Стотици милиони ще се влеят в мерките за подкрепа на бизнеса и заетостта

ДЗИ ще се проведат на 1 и 3 юни, НВО 
за седмокласниците на 15 и 17 юни

Министър Петя Аврамова: 

Ускореното изграждане на пътя 
Видин – Ботевград ще помогне за 
преодоляване на кризата вслед-
ствие на пандемията от COVID-19

На 7 май Правителство-
то взе няколко решения за 
прехвърляне на средства-
та по някои оперативни 
програми, като намере-
нието е да се влеят пари 
в мерките за подкрепа на 
бизнеса и заетостта. 

пренасочват се сво-
бодни средства от ко-
хезионния фонд към 
европейския фонд за 
регионално развитие и 
опик 

Правителството реши 
да се преразпредели при-
носът от Кохезионния 
фонд към Европейския 
фонд за регионално раз-
витие чрез прехвърляне на 
средства между оператив-
ните програми 2014-2020 
г. за подкрепа на мерки за 
минимизиране на отрица-
телните последици от епи-
демичното разпростра-
нение на COVID-19. Към 
оперативната програма за 
иновации и конкурентос-
пособност се пренасочва 
ресурс от програмите за 
транспорт и околна среда 
в размер на над 134 млн. 
лева. С тези средства ще 
се осигури допълнително 
финансиране за подкрепа 
на схемите за оборотен 
капитал и ликвидност на 
малки и средни предприя-
тия, като временна мярка 
в отговор на кризата.

С тези допълнителни 
ресурси, общият размер 
на инвестициите в отговор 
на кризата по линия на Ев-
ропейските структурни и 
инвестиционни фондове 
и националните оператив-
ни програми 2014-2020 г. 
надхвърля 1 млрд. лева, 
посочиха от Министерски 
съвет.

изменение на опик 
2014-2020

Правителството прие 
Решение за одобряване 
на проект за изменение 
на Оперативна програма 
„Иновации и конкурентос-
пособност" 2014-2020 г. 
(ОПИК), съфинансирана 
от Европейския фонд за 
регионално развитие на 
Европейския съюз и от 
държавния бюджет. 

Изменението на Опера-
тивна програма „Иновации 
и конкурентоспособност" 
е вследствие на допъл-
нително прехвърлени 234 
586 746 лева към бюджета 
на програмата.

Увеличеният финан-
сов ресурс на програмата 
ще се използва за стиму-
лирането, развиването и 
укрепването на българ-
ския бизнес в условията 
на бързото разпростране-
ние на COVID-19 и пред-
приетите от държавата за 
запазване на обществе-
ното здраве извънредни 
и спешни мерки, които 
оказват неблагоприятно 
въздействие върху ико-
номическата дейност във 
всички сектори, съобщиха 
от Министерски съвет.

Старт на грантовата 
схема по опик

Управляващият орган 
на Оперативна програма 
„Иновации и конкурен-
тоспособност“ 2014-2020 
(УО на ОПИК) предвижда 
да обяви на 11 май 2020 
г. процедура за подбор на 
проекти „Подкрепа на мик-
ро- и малки предприятия 
за преодоляване на ико-
номическите последствия 
от пандемията COVID-19“, 
съобщиха в края на април 
от оперативната програ-
ма.

Общата сума на безвъз-
мездната финансова по-

мощ е 173 милиона лева и 
обхваща всички сектори на 
българската икономика (с 
изключение на тези, които 
се подкрепят от Програма-
та за развитие на селските 
райони). Предприятията, 
които са регистрирали 
спад с минимум 20% в 
своя оборот за месец ап-
рил 2020 г. спрямо средно 
месечния оборот за 2019 
г., ще имат възможност 
да получат суми от 3 000 
до 10 000 лева. С тях ще 
могат да покрият най-не-
отложните си нужди, като 
наем, консумативи, суро-
вини, разходи за заплати и 

други разходи за оборотни 
средства.

Кандидатстването ще 
се извършва изцяло елек-
тронно чрез системата 
ИСУН 2020 при максимал-
но облекчена администра-
тивна процедура. Ще бъде 
необходимо единствено 
попълването на основни 
данни, размер на искано-
то финансиране, както и 
фирмената банкова смет-
ка и деклариране на дан-
ни. Всички проверки ще се 
извършват от УО на ОПИК 
по служебен път.

промени за подкрепа 
на уязвимите групи от 

населението
Министерски съвет 

одобри изменение на Опе-
ративна програма „Наука и 
образование за интелиген-
тен растеж“ 2014-2020 г. 
(ОПНОИР) с цел подпома-
гане борбата с COVID-19. 
ОПНОИР ще мобилизира 
30 964 149 лв. европейски 
и национални средства, за 
целенасочени социално-
икономически мерки, за 
справяне със създалата 
се епидемична обстанов-
ка, уязвимите групи от на-
селението и засегнатите 
икономически сектори на 
българската икономика.

Промяната е свързана 
с прехвърляне на средства 
от Оперативна програма 
„Наука и образование за 
интелигентите растеж“ 
в Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси“ в размер на 28 
790 507 лв. и в Оператив-
на програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ в 
размер на 2 155 642 лв. 
С тези средства ще се 

допринесе за финансира-
не на схеми за временна 
заетост и ще се осигури 
оборотен капитал и лик-
видност на малки и сред-
ни предприятия, като вре-
менна мярка в отговор на 
кризата. Финансирането 
ще бъде осигурено от не-
договорен или спестен до 
момента ресурс по опера-
тивната програма, посочи-
ха от Министерски съвет.

Изменението стана 
възможно в резултат на 
бързите промени, предло-
жени от Европейската ко-
мисия в Общия регламент 
за управление на сред-
ствата от Европейските и 
структурни инвестиционни 
фондове във връзка със 
специфичните мерки за 
мобилизиране на инвести-
ции в здравните, социал-
ните и икономически сис-
теми на държавите-членки 
в отговор на разпростра-
нението на COVID-19, се 
казва в съобщението на 
Министерски съвет.

Държавният зрелос-
тен изпит (ДЗИ) по бъл-
гарски език и литература 
ще се проведе на 1 юни, 
а вторият задължителен 
по предмет по избор ще е 
на 3 юни. На 2 и 4 юни ще 
са изпитите по желание на 
зрелостниците.

За учениците от профе-
сионалните гимназии, кои-
то са посочили вместо вто-
ри ДЗИ теоретичен изпит 
за придобиване на профе-
сионална квалификация, 
датата остава 5 юни. Дните 
за изпита по практика ще 
се определят от директо-
рите на училищата.

На 15 юни седмоклас-
ниците ще се явят на На-
ционалното външно оце-
няване по български език и 
литература (НВО), а на 17 
юни на НВО по математи-
ка.

Новите дати за изпити-
те бяха обявени от минис-
търа на образованието и 

науката Красимир Вълчев 
на брифинг в Министер-
ския съвет на 5 май.

„Всички изпити ще бъ-
дат проведени при спазва-
не на предпазните епиде-
миологични мерки и няма 
да допускаме струпване на 
ученици преди и след из-
пита пред училищата“, до-
пълни Красимир Вълчев. 
По думите му същите пра-
вила ще се прилагат и във 
висшите училища – където 
е възможно изпитите ще се 
проведат електронно. Ми-
нистърът обясни, че много 
университети имат разра-
ботени електронни плат-
форми. Когато се изисква 
задължително присъствие, 
ще се търсят решения за 
индивидуално посеще-
ние в сградите, като при 
изпитите ще се приложат 
необходимите мерки за 
безопасност. Няма да бъде 
застрашено кандидатства-
нето и в чужбина. Голяма 

част от университетите из-
вън България удължават 
кампаниите си. Учениците 
няма да бъдат ощетени, 
увери министърът.

Той съобщи, че се пред-
лага отмяна на НВО в 4. и 
10. клас тази година. Външ-
ното оценяване при тях не 
е свързано с продължава-
не в следваща степен, ос-
вен при четвъртокласни-
ците, които искат да учат 
в математически гимназии. 
Приемът в 5. клас за тях 
ще става въз основа на 
по-високия резултат от об-
ластния кръг на олимпиа-
дата по математика или от 
състезанието „Математика 
за всеки“, което ще се про-
веде на 28 юни. В началото 
на следващата учебна го-
дина се планира измерва-
не на степента на постига-
не на резултатите в края на 
4. и на 10. клас съответно в 
началото на 5. и на 11. клас 
с извадка от ученици, но не 
във формата на външно 
оценяване и не за всички 
ученици. Няма да се пишат 
оценки, няма да се оценя-
ват училища. „Необходима 
ни е обаче диагностика, 
за да апробираме различ-
на организация на изпита, 
включително в електрон-
на среда“, каза министър 
Вълчев.

На 27 и 28 юни по ре-
гиони ще се проведат на-
ционалните кръгове на 
олимпиадите по всички 
предмети. Те са важни, за 
да бъдат излъчени нацио-
нални отбори за участие в 
международни олимпиади, 
за прием във висши учили-

ща и отпускане на стипен-
дии.

За десетокласниците 
от обединените училища 
ще се вземат резултатите 
от вътрешното оценяване 
в удостоверенията им.

Министър Вълчев посо-
чи, че не се налага удължа-
ване на тази учебна годи-
на. Учениците от 12. клас 
ще имат възможност да се 
явят при спазване на мер-
ките за сигурност на изпити 
за промяна на оценката.

Засега новата учебна 
година ще започне на 15 
септември и няма да се на-
лага прехвърляне на уче-
бен материал от тази. През 
лятото ще се търси въз-
можност учениците, които 
имат нужда от допълни-
телни часове, да работят 
в училище, но отново при 
спазване на хигиенните из-
исквания и на малки групи.

Всички решения на 
МОН са обсъдени с отрас-
ловите партньори в сфе-
рата на образованието и с 
родителски организации. С 
тях се водят разговори и за 
осигуряване на занимания 
по интереси през лятото.

Заради това, че голяма 
част от непедагогическия 
персонал вече е използ-
вал полагащите му се дни 
за платен отпуск, МОН ще 
подкрепи и предложение-
то на СБУ за увеличаване 
на дните за техния платен 
отпуск. Средствата по бю-
джетите на училищата не 
са намалени и заплати за 
учителите ще има, увери 
министър Вълчев.
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се успокояват“, сподели 
Владимиров. 

Той подчерта, че в 
Дома за стари хора са 
били взети всички пред-
пазни мерки – била за-
силена дезинфекцията, 
бил създаден филтър на 
входа, както и пропускате-
лен режим, въпреки това 
заразата проникнала и се 
разпространила между до-
муващите. Ситуацията е 
неприятна, но хубавото е, 
че бързо се е реагирало, 
като е изследван целият 
персонал, както и всички 
домуващи. В последствие 
тези от обитателите на 
Дома, дали положителни 
проби за коронавирус, са 
изведени и настанени за 
болнично лечение, а зара-
зените двама служители 
са в домашна карантина, 
припомни още Владими-
ров.

„Прави се щателна 
дезинфекция на цялата 
сграда. Тези от персона-
ла, които обслужваха до-

муващите с положителни 
проби, са поставени под 
домашна карантина. Ди-
ректорът на Дома е на-
правил организация за об-
служването на останалите 
домуващи с наличния пер-
сонал. Изключително се 
набляга на дезинфекция-
та, като Домът е поставен 
под карантина“, обясни 
Владимир Владимиров. 
Той допълни, че, по него-
ва информация, ще бъде 
извършено и повторно 
тестване на възрастните 
хора в социалната инсти-
туция, но преценката кога 
е моментът за това е на 

Регионалната здравна ин-
спекция. 

Кметът на община 
Кула е издал заповед, в 
която се посочват услови-
ята за посещения на тър-
говски площи на открито 
(тераси, градини) на заве-
дения. Владимиров обаче 
обясни, че някои от соб-
ствениците на заведения 
в Кула са преценили да 
не се възползват от тази 
възможност. В град Кула 
заведенията със собстве-
на кухня са три – с обявя-
ването на извънредното 
положение те затворили, в 
последствие едно от заве-

денията пуснало кухнята 
за кетърингово хранене, 
за храна за вкъщи. „Но две 
от заведенията останаха 
затворени и остават за-
творени и в момента, въ-
преки отпускането на мер-
ките. Разговарях с единия 
от двамата собственици 
– кандидатствал е по мяр-
ката 60/40, предпочитат 
да остане затворено заве-
дението, тъй като няма да 
има достатъчно оборот“, 
разказа Владимиров. 

Във връзка с позволе-
нието за практикуване на 
индивидуални спортове, 
със заповедта на кмета 
на община Кула се раз-
решава използването 
на тенис корта в спорт-
ния комплекс в град 
Кула, при спазване на 
съответните мерки. 

Владимир Влади-
миров напомни, че още 
с обявяването на из-
вънредното положение 
Община Кула обяви те-
лефон, на който граж-
дани от уязвимите гру-
пи могат да заявяват 
да им се закупят храни 

или лекарства, които да 
им бъдат доставени в до-
мовете. Обявено е и, че се 
набират доброволци, кои-
то евентуално да съдейст-
ват за това – оказало, се 
че общинските служители 
са в състояние да се спра-
вят, но кметът благодари 
на гражданите, записали 
се като доброволци. 

Владимиров споде-
ли, че в последните дни 
основно във фокуса на 
вниманието му е била си-
туацията в Дома за стари 
хора в Кула и разреша-
ването на създалия се 

проблем. Кметът обаче 
подчерта, че Общината 
продължава да изпълнява 
своите регулярни функ-
ции, социалните услуги и 
програми продължават да 
работят. Неотдавна от БЧК 
раздали хранителни про-
дукти на социално слаби 
хора. „Всички дейности се 
изпълняват. Подготвяме 
се след няколко дена да 
започне зацветяването на 
Кула. Животът си върви, 
макар и с по-бавни тем-
пове“, сподели кметът на 
община Кула. 

Ситуацията в Кула постепенно се успокоява

Община Видин ще може да иска отсрочване на изтеглени кредити
С решение на ОбС на кмета д-р Ценков бяха делегирани правомощия да подготви нужната документация
Община Видин ще 

може да поиска гратисен 
период от шест месеца 
по главницата на изтег-
лени кредити – с реше-
ние на Общинския съвет 
на кмета на общината 
д-р Цветан Ценков бяха 
делегирани правомощия 
да подготви нужната до-
кументация. Това беше 
едно от предложенията в 
дневния ред на извънред-
но заседание на местния 
парламент, което се про-
веде на 8 май. Общо три 
бяха предложенията, ко-
ито общинските съветни-
ци разгледаха – въпреки 
това заседанието продъл-
жи близо три часа.

Възражения имаше 
още в началото. Общин-
ският съветник от БСП Лю-
дмил Димитров заяви, че 
във включените в дневния 
ред предложения няма 
нищо извънредно. Той 
отбеляза, че в настояща-
та ситуация извънредна 
е темата за видинската 
болница, като подчерта, 
че въпреки това така и 
не се внася за разглеж-
дане изготвената наред-
ба за създаване на Фонд 
„Здраве“, имащ за цел да 
регламентира общинска 
подкрепа на лечебното 
заведение. Общинският 
съветник попита и какво 
налага искането на грати-
сен период и означава ли 
това, че Общината няма 
средства, за да разплаща 
поетите кредити. 

В отговор кметът на 

община Видин д-р 
Цветан Ценков при-
зова да се спре да се 
нагнетява напреже-
ние относно болница-
та. Градоначалникът 
отбеляза, че разре-
шаването на пробле-
мите на областната 
болница е въпрос на 
държавна политика, 
включително чрез 
мерки за задържане 
на новозавършилите 
лекари, така че да не 
заминават веднага да 
работят в чужбина. 
Д-р Ценков допълни, 
че общинското ръко-
водство има решение 
как би могла да бъде 
подкрепена МБАЛ „Света 
Петка“ и на първото ре-
довно заседание на мест-
ния парламент общински-
те съветници ще бъдат 
запознати с това. 

По отношение на об-
щинските финанси, кме-
тът увери, че общинското 
ръководство прави всичко 
възможно, за да се запази 
финансова стабилност. 
Д-р Ценков отбеляза, че 
за първите три месеца на 
тази година постъплени-
ята в общинската хазна 
са били с 280 000 лв. по-
вече в сравнение с 2019 
година, като подчерта, че 
са ограничени разходите 
за поддържане на зеле-
ните площи, след като 
тази дейност е поета от 
общински служители. Но 
с въвеждането на извън-
редното положение по-

стъпленията в Общината 
са намалели, посочи д-р 
Ценков. „Законът за из-
вънредното положение 
дава право на Община 
Видин по законен начин 
да разсрочи тези плаща-
ния, след като има доста 
сериозна дупка за тези 
два месеца в събирае-
мостта на данъците. Не 
че хората нямат желание 
да плащат, но просто ня-
мат пари“, коментира ви-
динският кмет.

Разяснения внесе и за-
местник-кметът по финан-
сите Цветомира Илиева, 
която обясни, че четирите 
кредита, визирани в пред-
ложението – кредит от 
Търговска банка „Д“, как-
то и три кредита от Фонд 
„Флаг“, изтеглени във 
връзка с изпълнението 
на проекти, по които Об-
щина Видин е била бене-

фициент, към момента се 
обслужват. Предложение-
то е внесено за разглеж-
дане в Общинския съвет 
след като е получено съ-
гласието на съответните 
кредитори за сключване 
на съответните анекси 
по договори. „По всички 
кредити искаме отсроч-
ване с шест месеца не 
защото не можем да пла-
щаме – в момента можем 
да плащаме, всички кре-
дити са редовни, нямаме 
един ден просрочие. Но 
искаме да се подсигурим 
– не знаем колко време 
ще продължи това поло-
жение. По време на това 
извънредно положение 
има и извънредни разхо-
ди – поехме разходите 
за медицинските сестри 
в групите по посрещане 
на всички пристигащи в 
страната, подсигуряваме 

храна, подсигуря-
ваме вода, и всички 
други разходи за са-
нитарни и хигиенни 
материали, а всичко 
това не беше пред-
видено“, обясни Цве-
томира Илиева. Тя 
допълни, че второто 
съображение е свър-
зано с намалелите 
приходи, вследствие 
на дадените отсроч-
ки за заплащане 
на данъци и такси, 
о с во б ож д а ва н ето 
от наеми за търгов-
ски обекти и други 
мерки, предприети 
за подкрепа на биз-
неса. Целта е да се 

избегне възможност Об-
щина Видин да се окаже 
с лоша кредитна история 
– в момента се разра-
ботват доста проекти, за 
чието изпълнение ще се 
наложи изтегляне на бъ-
дещи кредити за оборот-
ни средства, посочи Цве-
томира Илиева. 

В крайна сметка пред-
ложението беше прието 
с 19 гласа „за“, 11 – „про-
тив“ и 1 – „въздържал се“. 
Така кметът на Видин ще 
може да подготви искане 
за предоставяне на грати-
сен срок по главницата за 
период от шест месеца, с 
колкото ще се удължат и 
самите кредити – за този 
период ще се заплащат 
само дължимите лихви по 
четирите кредита.

С достатъчно мнозин-
ство беше подкрепено 

и предложението за за-
хранване на банковата 
извънбюджетна сметка по 
проект „Заедно за по-до-
бър живот“ на Оператив-
на програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014 
- 2020 г. и „Наука и обра-
зование за интелигентен 
растеж“, съфинансирани 
от Европейския социа-
лен фонд на Европейския 
съюз. Така допълнител-
но ще бъдат осигурени 
100 000 лв. от общинския 
бюджет като временен 
безлихвен заем, с цел ус-
пешното реализиране на 
проекта.

Общинските съвет-
ници обаче отхвърлиха 
предложението Центърът 
за подкрепа на личностно 
развитие – Градското уче-
ническо общежитие във 
Видин, който е с капаци-
тет 172 места, да може да 
реализира допълнителни 
приходи, като настаня-
ва външни лица в група 
с над 50 души за период 
повече от два месеца при 
такса от 3 лв. за нощувка. 
Изтъкнатите мотиви за 
отхвърляне на това пред-
ложение са, че то не е за-
коносъобразно, тъй като 
противоречи на общинска 
наредба, постановяваща 
минимални цени от 10 лв. 
на нощувка, както и че не 
е целесъобразно в една 
сграда да живеят учени-
ци в гимназиален етап и 
работници. 
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ръководителите на Архива 
е трябвало да действат за 
осигуряване на подходяща 
материална база, не само 
за работни помещения на 
служителите, а най-вече за 
осигуряване на условия за 
съхраняване на докумен-
тите. Архивът е обитавал 
сгради на ул. “Ал. Стам-
болийски“, ул. „Страшен 
брег“, крило на Кръстатата 
казарма, 26 години бяхме 
в старото училище „Св. св. 
Кирил и Методий“. От края 
на 2000 г. Архивът е в на-
стоящата сграда, бивше 
Начално училище „Найчо 
Цанов“. Строена през 20-те 
години на ХХ век, тя се ре-
монтира и в голяма степен 
отговаря на изисквания за 
работа, обслужване на чи-
тателите и съхранение на 
документалния масив.

Още в първите дни от 
създаването на институци-
ята е започнало изпълне-
нието на една от основните 
задачи на архивите – да 
се осигури запазването на 
исторически ценните до-
кументи на учреждения, 
предприятия и организа-
ции, както и документално-
то наследство на значими 
личности от местно и наци-
онално значение. Налага-
ло се е често да се прави 
проверка в предприятието 
„Вторични суровини“ и да 
се спасяват изхвърлени 
ценни документи. Днес мо-
жем да кажем, че трудът 
на поколенията видински 
архивисти за обучение, ме-

тодическо ръководство и 
контрол за организирането 
и запазването на докумен-
тите в предархивното поле 
е довел до постъпване на 
пълни учрежденски фон-
дове в архива. А от пълно-
тата на фондовете зависи 
степента на съхранената 
историческа памет и пъл-
ноценното задоволяване 
на необходимостта на ин-
ституциите, гражданите, 
учените от документна ин-
формация. 

Още от 2019 г. се под-
готвяхме за честване на 
60-годишнината. Плану-
вахме срещи с дарители, 
изложби, представяне на 
издания, предстоящата 
Пета международна кон-
ференция „Модернизаци-
онни тенденции в стопан-
ския и културен живот на 
Видинско и Тимошко“. За 
жалост случващото се в 
света, България и Видин-
ско налага да отложим 
всички планове за следва-

щата година. Във връзка с 
епидемичната обстановка, 
свързана с разпростра-
нението на COVID-19, от 
16 март се преустанови 
работата на читалните на 
архивите в страната. От-
тогава, до отмяна на за-
поведта на председателя 
на Държавна агенция „Ар-
хиви“ (ДАА) обслужваме 
нашите потребители по 
електронен път, извърш-
ваме издирване, изготвяме 
копия, справки даваме и 
по телефона. Голямо удоб-
ство за нашите читатели е 
възможността онлайн да 
ползват Информационна-
та система на държавните 
архиви (ИСДА), в която има 
въведена информация за 
научно-справочния апарат 
на архивните фондове, ко-
ито съхраняваме. В базата 
данни за Държавен архив 
– Видин са налични описа-
нията на целия ни масив до 
ниво архивна единица, а 2 
644 са дигитализираните 

документи с общо 8 612 
образа. Друга възможност 
за ползване на архивни до-
кументи онлайн предоста-
вят дигиталните колекции 
на ДАА „Архивите говорят“ 
(http://archives.bg/). Достъп-
ни са вече документи по 
девет теми – „Протоколи на 
Политбюро и на ЦК на БКП 
(1944 – 1989)“, „Еврейска-
та общност в България“, 
„Полицейски досиета на 
известни личности от пе-
риода преди 1944 г.“, „На-
родният съд 1944 – 1945“, 
„Войните на България 
(1878 – 1945)“, „ФотоАрхив.
bg“, „АртАрхив.bg“, „Старо-
печатни еврейски книги“, 
„Промяната 1989. Преди и 
след“. Видинският архив е 
подбрал и публикувал до-
кументи и снимки по шест 
от темите. Имаме своето 
присъствие в интернет и 
чрез социалните мрежи. 
Архивът има служебна 
фейсбук страница, в която 
популяризираме събития и 
личности, свързани с исто-
рията на региона. 

В периода на изолация 
не сме прекъснали своята 
работа по комплектува-
не на исторически ценни 
документи. Даваме мето-
дически консултации на 
учрежденските архиви за 
организация и обработка 
на документите, общин-
ските администрации пре-
дават изборни документи 
от „Местни избори `2015“, 
кореспондираме с наши 
лични фондообразувате-

ли, издирваме потенци-
ални такива. Експертите 
извършват обработка на 
постъпили през минали 
години фондове. Описват 
се дарения, получени през 
настоящата година. Арх. 
Станчо Веков предаде го-
лям масив от архитектурни 
проекти, Борис Цацов до-
бави нови документи към 
колекцията си, постъпиха 
ценни материали от на-
следниците на Илия Цанов 
и други.

Благодарни сме на ин-
ституциите – държавни 
и общински, на духовни 
и културни учреждения, 
на историци, краеведи и 
изследователи, на пред-
ставителите на медиите, 
на гражданството, на при-
ятелите ни от областта и 
страната за помощта, съ-
действието и разбирането, 
което срещаме и получава-
ме за изпълнение на цели-
те на архива, за събиране, 

Държавен архив – Видин навърши 60 години запазване и популяризира-
не на архивното богатство. 

През 60-годишното си 
съществуване видинският 
архив има две по-значими 
награди за дейността си – 
през 1985 г. орден „Кирил и 
Методий“ – ІІ степен и през 
2019 г. плакет и грамота от 
Държавна агенция „Архиви“ 
за удостояване със звание-
то „Екип на годината“.

Днес искам да благо-
даря на всички колеги – 
бивши и настоящи, които 
са дали и продължават да 
дават своя дял в изгражда-
нето и развитието на Дър-
жавен архив – Видин. С 
признателност пазим спо-
мен за всички, които вече 
не са сред нас. 

Пожелавам на колегите 
архивисти да са здрави и 
да имат удовлетворение от 
избрания път за професио-
нална реализация. 

СВеТлана кръстева
началник отдел „дър-
жавен архив“ – Видин 

Светлана 
Кръстева

От края на 2000 г. Архивът обитава сгра-
дата на  бившето Начално училище „Найчо 
Цанов“ в кв. „Калето“

Екип от ВМА помогна за дезинфекцията на видинската болница

Екип от Военно-меди-
цинска академия беше 
във Видин, за да извърши 
цялостна дезинфекция 
на МБАЛ „Света Петка“ 
и да окаже методическа 
помощ. Дейностите бяха 
извършени под ръковод-
ството на полковник до-
цент Андрей Галев, на-
ционален консултант по 
инфекциозни болести. 

„Хора от екипа ми ще 
извършат текуща огнищ-
на дезинфекция в бол-
ницата. Дезинфекцията 
се прави с хубав съвре-
менен препарат, който е 

на базата на кис-
лорода – окисли-
тел. Силно антиви-
руцидно действие 
има и освен това 
15-20 минути след 
като се напръска и 
се направи прове-
тряване, болните 
могат да се върнат 
в стаята обратно, 
което е също пре-
имущество на този 
препарат“, обясни 
полк. доц. Галев. 

Той отбеляза, 
че е разговарял с 
директор на Регио-

налната здравна 
инспекция д-р 
Венцислав Вла-
дински и изрази 
мнение, че пред-
приетите дейст-
вия са извърше-
ни навременно. 
Но допълни, че 
след като се за-
познаят задъл-
бочено със ситу-
ацията ще могат 
да направят и 
д о п ъ л н и т ел н и 
заключения. „Ще 
п р о к о н т р о л и -
раме как се из-

вършват нещата в бол-
ницата и ще дадем някои 
допълнителни идеи как 
би могло да бъде по-до-
бре. Ще обсъдим с фир-
мата, която извършва 
дезинфекцията в болни-
цата колко пъти дневно 
би трябвало да се пра-
ви, ще дадем препоръ-
ки“, каза още полк. доц. 
Галев. Допълни, че ако 
е необходимо, ще бъде 
направен и извънреден 
инструктаж на персона-
ла. 
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пред.
В момент на върховни 

изпитания за нашия народ  
българското словото и пис-
меността ще бъдат  опора-
та, която ще ни съхрани през 
вековете. Ние трябва да се 
гордеем с делото на свети-
те братя Кирил и Методий и 
всеки ден да вървим с гордо 
вдигнати глави, че училище-
то ни носи имената им.

В столетната си история 
училището ни се развива и 
променя и днес то разпалва 

не само огъня на знанието, 
но и любовта към духовните 
корени на българското, дава 
възможност на младите 
хора да общуват с прекрас-
ния свят на изкуството. Во-
дени от вдъхновението, из-
пълнени с жажда за красота 
и творчество, талантливите 
ни възпитаници - художници, 
певци, музиканти и танцьори 
- съхраняват традицията.

Посрещаме нашия 135-
годишен юбилей с гордост, 
че достойно следваме мъд-
ростта, завещана ни от Пър-
воучителите, че сме част 

от едно престижно учебно 
заведение, което в годините 
непрекъснато издига и ут-
върждава своя авторитет, за 
да пребъде!

135 години отговор-
ност и всеотдайност към 
бъдещето!

Скъпи колеги, за тези 
135 години СУ „Св. св. Кирил 
и Методий“– град Видин се 
утвърди като водеща обра-
зователна институция в об-
щина Видин. Най-голямата 
заслугата имате вие – би-
вши и настоящи педагози, 
посветили живота си на ми-

сията да давате знание, да 
възпитавате и да откривате 
нови хоризонти за бъдещите 
поколения. Продължавайте 
по пътя, който сте избрали, 
с високо вдигнати глави, с 
чувство на достойнство, за-
щото всички вие сте духовни 
наследници на Кирил и Ме-
тодий.

Благодаря ви за всич-
ко, което правите!

Скъпи ученици, зная, 
че на вас ви липсва сцената, 
участията в различни изяви 
и вашите любими учители и 
приятели. Ръководството и 

учителската колегия имаха 
планове  за много тържест-
вени събития за честване 
на патронния ни празник 
- 135-годишният юбилей е 
емблематичен и достоен за 
преклонение. Но сега сме 
изправени  пред друго пре-
дизвикателство – може би 
съдба, но ние сме силни и 
ще се справим с него. Па-
тронния ни празник отбеляз-
ваме виртуално и дистан-
ционно. Вие се включихте с 
интерес и желание, за което 
ви благодаря от свое име и  
от името на цялата училищ-

на общност.
Скъпи родители, Благо-

даря ви, че вие откликнахте 
на нашия призив за съдей-
ствие и благодарение на ва-
шата отговорност успешно 
работим с Вашите и нашите 
деца!!! Тази различна среда 
на обучение ражда проме-
ни, но и постижения.
Честит 135 -годишен 

юбилей на всички 
бивши и настоящи 

учители, служители 
и ученици  на Су "Св. 
св. кирил и Методий" 

- гр. Видин!

Приветствено слово на инж. Бисерка Каменова – директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“

училище с вековна история и традиции
На 11 май 2020 година СУ „Св. 

св. Кирил и Методий” отбелязва своя 
135-годишен юбилей. 135 години то се 
утвърждава като храм на науката, изку-
ството и спорта. 135 години съхранява 
и предава от поколение на поколение 
българските традиции, фолклор и кул-
тура. 135 години СУ „Св. св. Кирил и 
Методий” има своето трайно  присъст-
вие като духовна институция във Ви-
дин и България.

С радост и гордост от постигнатите 
резултати училището отбелязва 135-
годишния си юбилей на една от най-
светлите дати за всеки българин – 11 
май – Деня на Светите братя, празник 
на българската просвета и култура. 
Дълбоко в сърцето си всеки българин 
е скътал като спомен и реликва, като 
надежда и повик този стародавен, но 
вечно млад празник. Запалвайки искри-
цата на познанието у неуките славяни, 
дарявайки ги с надеждата за духовна 
самостоятелност, Първоучителите се 
превръщат в символ на просветата, на-
предъка и възраждането.

Затова училищната общност на 
СУ „Св. св. Кирил и Методий” - Видин 
с благоговение се отнася към Рав-
ноапостолите, чиито имена вече 135 
години носи с гордост. В столетната 
си история училището се развива и 
променя, и днес то разпалва не само 
огъня на знанието, но и любовта към 
духовните корени на българското, дава 
възможност на младите хора да общу-
ват с прекрасния свят на изкуството. 
Водени от вдъхновението, изпълнени с 
жажда за красота и творчество, талант-
ливите възпитаници на този духовен 
храм – художници, певци, музиканти 
и танцьори, достойно представят град 
Видин в страната ни и в чужбина. Чрез 
вълшебството на езика, богатството на 
багрите, могъществото на движенията, 
поетичния дух на музиката те съхраня-
ват традицията, покоряват зрителите и 
убедително заемат призовите места в 
много конкурси. 

история и традиции
Когато в далечната 1885 г. в начал-

ното училище „Св. св. Кирил и Методий” 
бие първият звънец, надали някой си е 
представял, че след повече от век се-
гашното СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
ще има толкова колоритно присъствие 
в културния, спортния и духовния жи-
вот на Видин и България. 

Първото училище „Св. св. Кирил и 
Методий“ е начално и се помещава в 
стара сграда, в двора на малката църк-
вичка „Св. Димитър”, която днес вече 
не съществува. От учебната 1889/1890 
г. училището става първоначално сме-
сено, а от 1892 г. се създават самосто-
ятелни девически паралелки в първо 
отделение. Нарасналата необходимост 
от нова сграда е взета присърце от уче-
нолюбивите жители на квартала и но-
вата учебна сграда отваря врати през 
учебната 1910/1911г. 

По време на Балканската и Меж-
дусъюзническата война учебните заня-
тия не прекъсват нито за година. През 
март 1942 г. училището е наводнено 
от река Дунав и учебните занятия се 
прекъсват до края на учебната година. 
Голяма част от училищните помагала 
и пособия са унищожени. В сградата 
временно са настанени семейства от 
квартала, чиито жилища са наводнени 
и повредени. През лятото сградата е 

ремонтирана и на 15 септември 1942 
г. започват редовни занятия. В ония 
бурни и тревожни времена учителите 
успяват да съберат и обучават всички 
ученици от квартала, макар и в слети 
класове.

От учебната 1949/1950 г. училище 
„Св. св. Кирил и Методий“ се утвържда-
ва като развито начално училище. С те-
чение на годините броят на учениците 
расте и през 1969 г. е построена нова 
сграда, като през септември същата го-
дина скромното начално училище „Св. 
св. Кирил и Методий“ отстъпва своето 
място и име на новото VI основно учи-
лище. През периода 1969-1981 г. то е 
базово и разполага с добре оборудвани 
кабинети и обширен физкултурен са-
лон. Училището се превръща в център 
за разпространение на педагогически 
опит, а през 1974 г. е удостоено със зва-
нието „Национален първенец в строи-
телството на лека спортна база”.

През учебната 1981/1982 г. VI ОУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ прераства в 
ЕСПУ и преустановява своята дейност 
на основно училище, а през юбилейна-
та 1985/1986 г. в училището се открива 
профил „Изобразителното изкуство”. 
Четири години по-късно се открива и 
паралелка с профил „Музика”.

Със ЗНП от 18.10.1991 г. се проме-
ня наименованието ЕСПУ в СОУ. През 
учебната 1993/1994 г. се създава най-
младият профил „Хореография”. През 
същата година се осъществява пълна 
приемственост в обучението по изку-
ства с прием в начален и прогимнази-
ален етап, в паралелки с разширено 
изучаване на изобразително изкуство, 
музика и хореография.

днес
СУ „Св. св. Кирил и Методий“ ус-

пешно изгражда облика си на прес-
тижно видинско училище, гарантиращо 
съвременни знания и умения на учени-
ците си, удовлетворяващо потребно-
стите и очакванията на младите хора и 
техните родители. Специфичен облик 
му придава обучението в разширени и 
профилирани паралелки по изобрази-
телно изкуство, музика и хореография 
още в ранна училищна възраст. 

За формирането на младите та-
ланти важна роля играят многоброй-
ните им творчески изяви – училищни, 
регионални, национални и междуна-
родни: изложби, конкурси, концерти, 
фестивали. В традиция се превърна 
възпитаниците на СУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ да печелят призови места, 
което е доказателство за техния талант 
и за професионализма и всеотдайност-
та на техните преподаватели.

Известни личности, реализирали 
се успешно в обществено-политиче-
ския живот, в областта на науката и из-
куството, които са част от историята на 
училището като негови възпитаници, 
са професор Сергей Игнатов, египто-
лог, бивш министър на просвещението, 
преподавател в Нов български уни-
верситет, Николай Табаков, писател и 
издател, актрисите Диана Любенова и 
Саня Борисова, Михаил Билалов, ак-
тьор и водещ на „Стани богат”, бивши-
ят заместник-министър на здравеопаз-
ването Лидия Нейчева, Васко Громков, 
диджей, поет и журналист, народните 
певци Надя Шишенска и Борислав Бо-
рисов, оперната певица Лидия Лазаро-
ва-Тошева.

Поздрави по случай 135-годишния юбилей на СУ „Св. 
св. Кирил и Методий” от бивши и настоящи учители:

СУ "Св. св. Кирил и Методий" - незаменима част от тържествата на нашия град

Юлия Петкова, бивш дъл-
гогодишен учител по БЕЛ:

„Честит рожден ден, училище 
любимо! Дълголетно и незабрави-
мо! С непреодолимо вълнение се 
изправям пред твоята 135-годиш-
нина!

Историята ти е дълга, богата, 
събрала хиляди човешки съдби. 
За да те има днес, за да е запазен 
духът ти, всеки един от десетки-
те директори, стотиците учители 
и служители е оставил частица от 
сърцето си, поемал е отговорности, 
преподавал е опита и знанията си. 
Миналото е гръбнакът на насто-
ящето. Затова днес празнуваме 
135-годишната мъдрост на нашето 
училище, като отдаваме дължимото 
на предшествениците си, минаваме 
с гордост през днешните предизви-
кателства и с надежда се отправяме 
към бъдещето.

Честито да си, училище наше!”

Красимира Младенова, дъл-
гогодишен учител по биология 
и заместник-директор, започ-
нал професионалната си карие-
ра в училището и продължаващ 
я досега:

„Началото – урок първи – месец 
септември на далечната 1983 годи-
на, когато като 20-годишна прекра-
чих прага на 6-то училище и с ръка 
върху дневник, тебешир и звънец 
положих клетва пред колегите си да 
бъда добър човек и добър учител и 
така до днес – 36 години. Години на 
труд, радост, успехи, реформи, нови 
програми, наредби и правилници, 
но неизменно с един дух – на ува-
жение, подкрепа, творчество и мно-
го работа в името на децата. 

На 135-годишния юбилей на учи-
лището от сърце ви благодаря, скъ-
пи колеги, за подкрепата, за обичта, 
за приятелството. За мен вие сте 
второто ми семейството – многоли-
ко, емоционално, понякога шумно, 
но единно и в радост, и болка.

На вас, скъпи ученици, също 
благодаря за това, че живея в не-
вероятния ви свят, където днес не 
е като вчера, свят, в който не мога 
да си позволя  да спра дори за миг, 
защото вие и времето го изисквате. 
Горда и радостна съм, че ставате 
добри и успели хора, че  ме допус-
кате в невероятния свят на изку-
ството чрез таланта си. 

Скоро ще кажа - урок последен 

за 36-годишна работа в СУ ”Св. св 
Кирил и Методий”, но съм увере-
на, че урокът ще продължат моите 
всеотдайни млади колеги, които ще 
водят  битки за просперитета на 
училището ни – дом за наука и из-
куство.” 

Стефан Петров, учител по 
география, бивш ученик и на-
стоящ учител:

„Като бивш ученик и сега като 
учител вярвам, че преминало през 
своята повече от век история, из-
пълнена с бурни и динамични об-
ществени промени, нашето училище 
е съумяло да съхрани просветното 
дело на Светите братя. Нека да 
продължим да следваме неуморно 
великата мисия, завещана ни от 
предците – да образоваме нашите 
деца, бъдещето на България.

Скъпи колеги,
Бъдете горди от постигнатото 

през годините! Нека личният Ви 
пример все така да вдъхновява и 
насърчава нашите ученици! 

Скъпи ученици,
Отстоявайте с чест и достойни 

дела името на Нашето училище!” 
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Списък на директорите и 
педагогическия колектив

Нашите успехи и поводи за гордост
Професионализмът, високите цели и всеотдайността на 

педагогическите специалисти от училището са издържали 
проверката на времето. А многобройните спечелени на-

гради и отличия са безспорното доказателство за мястото 
на училището сред образователните институции в града и 
страната

Посланието на Светлин 
Николаев - скулптор:

 „Свобода, нещо много важно за формира-
нето на човек, който е поел по този път. Както 
и с практиките, и лагерите, така и с обучени-
ето, в което има място за собствено мнение. 
Разширени хоризонти с въображение, да виж-
даш нещата в детайли, но да виждаш и цялата 
картина на действителността, да се замисляш, 
да мечтаеш. Приятелства, които се надявам да 
продължат както досега, имаше уважение, но 
не рязка граница между преподавател и уче-
ник, просто приятелство, а на тази основа се 
постига наистина много, за което съм благода-
рен на моите преподаватели Д. Качев, Ц. Тимо-
тев, Б. Вълканова, както и на всички останали, 
разбира се. Ако можеше да се върне времето, 
пак бих се записал ученик в Шестото. Сега като 
пиша това, ми изникват картини и спомени ... 
по добре да спра. Успех на училището и благо-
даря на преподавателите, минали и бъдещи!“

Казвам се Нона Христова-Хофман и съм възпитаничка на СУ "Св. 
св. Кирил и Методий". За любимото училище мога да кажа много, но 
ще се опитам с няколко думи да го обобщя. Получавайки изцяло ос-
новното и средното си образование тук, мога да заявя, че се гордея 
с това, че имах възможността, благодарение на всеотдайността, про-
фесионализма и любовта на всички учители, които са ми препода-
вали, да опозная света, да се изградя като личност и успешно да се 
подготвя за по-нататъшния път в живота. Kaчествената подготовка по 
абсолютно всички 
предмети - като се 
започне с основ-
ни като български 
език и литература, 
математика, ми-
нем през природ-
ните и социални 
науки и стигнем 
до езиците, ми 
даде не само 
знания и умения, 
но ме научи и на 
дисциплина, отго-
ворност и изгради 
в мен чувство за 
родолюбие, чест и 
достойнство. 

На предна 
позиция обаче, 
освен останалите 
предмети, стоят и изкуствата - СУ "Св. св. Кирил и Методий" е ви-
динското училище за таланти! Изкуството е неизменна част от пъл-
ноценното образование, допринасяйки с развитие на редица важни 
качества и показвайки как да се гледа на света по един по-различен, 

по-духовен начин.
Аз съм завършила паралелка със специализирано преподаване 

на изобразително изкуство. Всичко, което съм научила от любими-
те преподаватели по рисуване - не само практическите умения, но 
и отношението и любовта към изкуството, винаги са ми помагали и 
вдъхновявали в развитието ми като художник. Пазя мили спомени 
за многото изложби, пленерите и извънкласните проекти, които сме 
осъществявали с моите учители и съученици!

Другото изкуство, 
до което за пръв път 
се докоснах и впо-
следствие опознах 
в училище благода-
рение на прекрасни 
преподаватели - това 
е хореографията, и 
по-точно - българ-
ските народни тан-
ци. Преживяването 
на сцената по време 
на многобройните 
концерти, вълнени-
ето и гордостта, че 
ние, българите, има-
ме такъв прекрасен 
фолклор, остава за 
цял живот. 

От времето, пре-
карано в училище, 

другото, което остава, разбира се, е приятелството! Обединени от 
общи задачи и теми - във или извън класната стая, така училището 
ми създаде едни от най-близките и верни приятели, с които поддър-
жаме връзка и до днес. Използвам възможността да поздравя моите 
съученици от "А"-клас, както и, разбира се, любимата класна - г-жа 
Бисерка Вълканова по случай 15 години от нашето завършване!

След средното образование успешно съм завършила бакала-
върска степен във Факултета по изобразително изкуство във Вели-
котърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", след което и 
магистърска степен в Национална художествена академия - гр. Со-
фия. В момента живея в Германия и работя в областта на визуалните 
комуникации.

Честита 135-а годишнина, мило Училище! Пожелавам на педаго-
гическия колектив все така да пази българския дух и традиции и все 
така всеотдайно да насърчава и развива таланта на своите ученици! 
А на всички сегашни ученици - дръзновение, успехи, шестици и много 
усмивки! Бъдете смели, вярвайте в успеха, истината и доброто!

Учете днес и наистина ще успеете утре!
С уважение, любов и благодарност,

нона Христова-Хофман

Едни от най-прекрас-
ните ми спомени са свър-
зани с моето училище, ко-
ето беше и мой втори дом. 
Имах късмета да съм част 
и от първата музикална па-
ралелка с профил „народ-
но пеене“. С гордост мога 
да кажа, че съм първата 
ученичка, която е имала 
възможността да бъде 
обучавана дванадесет го-
дини от двете най-добри 
народни певици на града 
ни – г-жа Живка Сливенова 

и г-жа Елена Попова-Ни-
цова. В училище създадох 
приятелства за цял живот, 
едно от които е с дуетна-
та ми половинка - Моника 
Илиева (дует „Цветлен-
це“). С нея осъществихме 
и първия самостоятелен 
концерт-дипломиране през 
2006 година. В шестото 
(както всички го нарича-
хме) израстнах, учих се и 
оформих като изпълнител 
и човек. Дисциплината и 
отговорността, на която ме 

научиха любимите ми учи-
тели и качествата, които 
развих благодарение на 
музиката и сценичните ми 
изяви ми отвориха доста 
врати. Научих се не само 
да излизам с ентусиазъм 
и на „сцената“ на живота, 
но и винаги да давам най-
доброто от себе си при 
всяка своя „изява“. А не е 
ли именно това ролята на 
училището?

надя Шишенска
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За мен е удоволствие да поздравя СУ „Св. св. 
Кирил и Методий” по случай 135-годишнината от 
създаването му. Вярвам, че силата на една ин-
ституция е в човешкия й потенциал, затова съм 
сигурна, че за 6-тото предстоят успешни години, 
през които то ще се докаже като едно от най-
добрите училища в града и идеалното място за 
деца с интереси в областта на изкуствата. 

Веднъж попитах една от любимите си препо-
давателки какъв е смисълът на всичко, а тя ми от-
говори, че всеки сам намира своя смисъл. Години 
по-късно аз съм убедена, че смисълът е в хората, 
които срещаме, затова съм безкрайно благодар-
на на всички учители, които освен знания, ми да-
доха и много полезни съвети, поощряваха ме да 

преследвам целите си и понякога ме оставяха да 
пиша стихотворения в час!

Пожелавам на екипа на 6-тото да продължа-
ва да работи упорито за развитието и проспери-
тета на училището, на учителите – да вярват и 
вдъхновяват младите хора, дори когато те не вяр-
ват в себе си и собствените си възможностите, на 
учениците – да вземат най-доброто от знанията, 
мъдростта и житейския пример на своите препо-
даватели!

Мадлен аспарухова, експерт “Връз-
ки с обществеността“, 

бивш възпитаник на Су „Св.св. ки-
рил и Методий“

Казвам се 
Лидия Лазаро-
ва и завърших 
СУ”Св.св. Ки-
рил и Методий 
в гр. Видин през 
1997 г., в пара-
лелка с профил 
“Музика”-шко-
лувано пеене.

Когато го-
ворим за учи-
лището като 
една важна 
институция за 
о ф о р м я н ет о 

на човешката 
личност,това поражда в мен уважение.Когато 
обаче става дума за училището,в което учих 
12 години,неминуемо прибавям преклонение и 
трайните спомени,които изплуват в съзнанието 

ми.Моето училище ми 
даде основата да из-
градя своето бъдеще.
Благодаря на всички 
преподаватели,които 
допринесоха за общо-
образователната ми 
подготовка и за музи-
калната ми култура.С 
голяма почит искам да 
спомена името на моя-
та първа учителка г-жа 
Милка Монова,която 
ме поведе по пътя на знанието.С обич ще спо-
мена и името на учителката ми по музика и ди-
ригент на училищния хор,в който пеех 4 години 
г-жа Диана Аврамова.Тя откри моите музикални 
заложби, насърчаваше ме да пея и да се запи-
ша в музикалната паралелка след 7-ми клас.
След това ме поеха учителките ми по пеене г-жа 
Недка Канорова, г-жа Антонина Петрова и г-жа 

Анелия Стоянова. Всичко 
това категорично ме моти-
вира да продължа висше-
то си образование в ДМА 
“Панчо Владигеров” в град 
София със специалност 
оперно пеене.

Когато завърших сред-
ното си образование,моето 
училище беше на 112 годи-
ни.Сега е на 135.Пожела-
вам му да расте,но да не 
старее.Неговата свежест 

да се поддържа от бодрия дух на всеотдайния  
и висококвалифициран учителски колектив и от 
естествената енергичност на креативни и моти-
вирани за учене и знания ученици.

Честит и светъл празник и бъде-
те здрави!

С огромно удоволствие 
Ви поздравявам по случай 
135-годишния юбилей на на-
шето училище.

Уважаеми преподава-
тели,

Бъдете горди с успехите 
на вашите ученици! Продъл-
жавайте все така упорито и 
всеотдайно да поддържате 
огъня на знанието и кра-
сивия български фолклор, 
защото това винаги ни е от-
личавало, не само в Бълга-
рия, а и по целия свят – му-
зиката, танците и обичаите. 
Винаги бъдете неизчерпаем 
източник на мъдрост и опит. 
Будете в учениците същите 
уважение и обич, каквито 
ние от випуск 2003 най-ис-
крено изпитваме към вас.

Скъпи ученици,
Вие имате честта и при-

вилегията да учите в най-
българското и най-истинско-
то училище. Да се потопите 
в най-красивия свят на изку-
ствата и на родния прекра-
сен фолклор. Като питомци 
на СУ „Св. св. Кирил и Мето-

дий“ вие можете да накара-
те целия свят да ви уважава 
и харесва, заради това, ко-
ето знаете и можете повече 
от останалите. Можете да 
преодолявате всички пре-
пятствия, които животът ще 
постави пред вас. Уважавай-
те своите учители и давайте 
все повече поводи да се гор-
деят с вас.

Йоана Ванкова

Щастлива съм да Ви поздравя 
най-сърдечно със 135 - годишния 
юбилей на Средно училище „Св. св. 
Кирил и Методий“, като Ви желая 
здраве и вдъхновение, лични и про-
фесионални успехи!

Голяма чест за мен е, че бях въз-
питаник на тази престижна образова-
телна институция с десетилетни тра-
диции. Никога не съм се съмнявала 
в избора си, защото училището е уни-
кално с предлаганите специалности и 
възможности за развитие в областта 
на изкуствата. Аз пазя много скъпи 
спомени за годините прекарани в него, 
тук получих начален старт, пораснах и 
направих първите си стъпки в света на 
изобразителното изкуство и живопи-
ста. Това е така, защото ми препода-
ваха компетентни и прекрасни учители, 

призвани да бъдат учители-вдъхновители! Вълнуващи и интересни 
бяха часовете ни при г-жа Корнелия Асенова, г-жа Елисавета Нико-
лова, г-жа Красимира Младенова. Специални благодарности дъл-
жа на класната ни ръководителка г-жа Лариса Нешева, която впе-
чатляваше с добротата си и винаги и във всичко ни подкрепяше. 

Особено любими ни бяха арт-заниманията в ателиетата при 
художниците г-н Веселин Маринов – Нацин, г-жа Бисерка Вълка-
нова и г-н Васил Велков. Признателна съм им, защото имат голяма 
заслуга да заобичам изкуството. Това се оказа предпоставка да 
продължа да изучавам изобразително изкуство и да се посветя на 
преподаване на живопис, на студенти-художници.

Изказвам благодарност към всички бивши и настоящи учители, 
защото с много труд и усилия се грижеха за учениците си и продъл-
жават да формират поколения млади българи, които чрез образо-
ванието и изкуството си прославят нашето училище и любимия ни 
град Видин.

Скъпи ученици,
Бъдете упорити и търсете знания, развивайте талантите си за 

да имате самочувствие и увереност, да превърнете мечтите си в 
реалност! Имате солидна опора, на която да разчитате в лицето 
на Вашите учители. Уважавайте усилията им, защото това на което 
Ви учат е безценно и Ви позволява да станете по-добри, можещи и 
уверени в себе си хора.

Пожелавам на целия колектив да съхрани своя ентусиазъм, да 
следва добрите традиции утвърдени в дългогодишната история на 
институцията и да продължи в търсенето на нови перспективи, за 
успешното развитие на нашето СУ „Св. св. Кирил и Методий“.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
доц. д-р диана захариева

(възпитаник на „Св. св. кирил и Методий“ – Видин)

С уважение към училището, което 
ме изгради като личност в един важен 
етап от моето израстване, поднасям 
своите пожелания за творчески и про-
фесионални успехи на възпитаниците, 
преподавателите и Директора на СУ 
"Св. св. Кирил и Методий" - гр. Видин. 
Честването на 135- годишнината от съз-
даването на училището е специално за 
всички ни събитие и искрено поднасям 
своите адмирации на учителите, прие-
мащи своята професия като призвание. 
Благодаря за подкрепата, която ми ока-
захте през годините, за да се реализи-

рам днес като преподавател по музика и 
докторант. Аз продължавам да съхранявам в себе си творческия 
дух на нашето училище и го предавам на следващите поколения, за 
да им покажа кое е истинското, непроменено с времето, усещане за 
дом и семейство. Честит празник !

Борислав Борисов - педагог и народен изпълнител

Честита 135-годиш-
нина на СУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ - гр. 
Видин !

Училището, в кое-
то постъпих като млад 
специалист през да-
лечната 1994г.!

Училището, на кое-
то отдадох всичките си 
сили,  енергия и умения 
и упорито работих,  за 
да се създаде и утвър-
ди клас по народно пе-
ене!

В началото започнах 
с 3 деца, а в следващите години желаещите да пеят на-
родни песни се увеличаваха - сформирахме вокална група 
и народен хор. Участвахме и в  училищния фолклорен ан-
самбъл.

Някои от момичетата продължиха музикалното си обра-
зование във висши училища, а у тези, които  се реализира-
ха в други области, музиката остави траен отпечатък, защо-
то „Музиката е по-възвишено откровение от всяка мъдрост 
и философия“ /Лудвиг ван Бетовен/.

Успехите, които постигнахме са не само мои и на учени-
ците. Те са и на всички колеги, които ни помагаха и подкре-
пяха, те са на училището!

Желая на всички много здраве и щастие!
елена попова-ницова

учител по музика и народно пеене

здравей, училище любимо! 
Здравейте, скъпи колеги - Вие, които 

ме помните и Вие, които не ме познава-
те. Радвам се, че имам възможността да 
участвам в този прекрасен празник! Рад-
вам се, че съзнателната част от моя жи-
вот премина точно в това училище и точ-
но с тези колеги! Ти, училище любимо, 
беше и ще си останеш част от най-пози-
тивните емоции в моя живот. Още тре-
пка сърцето, когато оркестърът засвири 
"Върви, народе възродени", когато чуя 
"Учителко любима". Тук се научиха да 

пишат и четат моите синове, тук се докос-
нах до много съдби, до много прекрасни ученици, училище, персонал. 
Заедно страдахме, пеехме и се радвахме след прекрасните концерти на 
нашите ученици.

Беше хубаво, беше много хубаво, беше част от смисъла на моя жи-
вот.

Затова пожелавам “върви, училище любимо, към светли бъднини”, 
поклон, колеги, пред благородната Ви професия! И нека знанието да 
пребъде!

елисавета николова, бивш преподавател по история в 
Су „Св. св. кирил и Методий“, Видин

Уважаемо ръководство, 
скъпи учители, служители и 
ученици на СУ „ Св. св. Кирил 
и Методий“ – Видин,

Щастлива съм, че имам 
възможността да Ви поздравя 
със 135-годишния юбилей на 
училището!

Това е училището, свързано 
с моята житейска и професио-
нална съдба,  оставило трайна 
и незабравима следа в моето 
развитие. Тук  създадох пре-
красни  приятелства и имах не-
забравими преживявания. Без-
бройни са случаите, които са ме 
карали да се чувствам горда, че 

съм била част от живота на това 
училище. Надявам се, че то ме е запомнило с младежката 
ми дързост и дълбоката обич към моите ученици.

През своята 135-годишна история училището е преми-
нало през бурни и динамични обществени промени, но е 
запазило най-важното: своите традиции и неповторим дух.

Приемете моите благопожелания за продължаване на 
делото на светите братя Кирил и Методий, за здраве, сили, 
вдъхновение, ентусиазъм и творчество.

Нека всички усмихнати лица са наградата за всеотдай-
ността и достойния Ви труд.

Бъдете все така мечтаното и любимо училище за много 
ученици!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
лариса нешева, 

заместник-директор на 51 Су “елисавета Багряна”, 
гр. София

Уважаема г-жо Директор,
Уважаеми колеги, 
Скъпи ученици и родители,
Приемете моите сърдечни 

поздравления по случай 135-та-
та годишнина от създаването на 
училището! Гордея се, че 8 години 
бях част от екипа на училището 
по изкуствата в гр. Видин – като 
учител по музика и директор. 

Заедно постигнахме завидни 
резултати както в общообразо-
вателната подготовка на уче-
ниците, така и в разширеното 
и профилираното обучение по 
изобразително изкуство, музика 
и хореография. Заедно реализи-

рахме редица изложби и концер-
ти, инициирахме поредица от междуучилищни партньорства и обмен 
на добри практики с почти всички средни училища в България, осъ-
ществяващи профилирано обучение по изкуствата. Заедно бяхме 
навсякъде – и в училище,  и на концертните сцени, и на конкурси и 
фестивали! 

Благодаря на всички за подкрепата и уважението! Желая ви пре-
ди всичко здраве и продължавайте да съхранявате традициите и до-
брия  имидж на училището!

Честит юбилей и на добър час!
С уважение,

Светлин ницов

Честита  135-годишнина на 
Шестото!

Щастлив съм да ви поздравя 
по случай  135-годишния юбилей 
на училището!

За мен беше чест да работя в 
този колектив повече от 12 години. 
Връщайки се назад във времето, в 
съзнанието ми изплуват незабрави-
ми спомени. Работихме с прекрасни 
деца, работихме в екип с колегите от 
профил „Музика“ и създадохме Дет-
ско-юношески фолклорен ансамбъл 
към училището, с който спечелихме 
редица призови места и награди от 
национални и международни конкур-

си и фестивали. За мен всеки концерт 
беше едно предизвикателство, което ме мотивираше да не жаля сили и 
опит, за да покажем най-доброто на сцената.

Благодаря Ви, скъпи колеги, за доверието и съпричастността към 
моята работа!

Честит празник!
Цветан лозанов

Хореограф
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Право на отговор

Заловиха крадците, ограбили църквата „Св. Димитър“ във Видин 
Полицейските действия са осъществени под надзора на прокуратурата в рамките на образуваното по случая досъдебно производство

В брой 18 на вестник 
„НИЕ“ бе публикуван ма-
териал, озаглавен „Отно-
во напрежение на заседа-
ние на ОбС – Ново село“. 
Във връзка с това с ре-
дакцията се свърза пред-
седателят на Общински 
съвет – Ново село Иво 
Вергилов, за да поиска 
право на отговор. 

Публикуваме неговата 
позиция:

„Напрежение в Об-
щинския съвет няма. 
Напрежението го прави 
кметът на общината с не-
говите изказвания, с не-
говото поведение. Иначе 
работата на Общински 
съвет – Ново село върви 
нормално.

Кметът на община 
Ново село не е бил изго-
нен – беше помолен да 
напусне залата, защото 
обиждаше и хулеше съ-
ветниците. Поради кое-
то и не спазваше реда в 
зала, затова беше помо-
лен да напусне залата. 

Предложението за 
капиталовите разходи, 
което беше разгледано 
като първа точка, е вка-
рано още януари месец, 
във връзка с гледането 
на бюджета. Както бю-
джетът не се прие на 
първото заседание, така 
и капиталовите разходи. 
Когато приехме бюджета 
на Общината през фев-
руари, приехме и капита-
ловите разходи, но само 
сумата от 199 900 лв., не 
сме приели поименния 
списък – как да бъдат 
изразходвани тези сред-
ства. Г-н Стоенелов твър-
ди, че не е бил вносител 
на проект на поименен 
списък – да, той не е бил 
вносител сега, но е бил 
вносител януари, тази 
точка не е била отхвър-
лена, тя е била отлагана 
за следващо заседание, в 
такъв случай кметът не е 

длъжен отново да внася 
предложение, то си вър-
ви.

Преди започването 
на сесията кметът вкара 
едно становище, по не-
гова преценка, по негово 
осмотрение, как да се 
гласуват капиталовите 
разходи, защо не тряб-
ва да се гласуват – едва 
ли не както иска, така да 
бъде. Общинските съвет-
ници обаче, и аз в качест-
вото си на общински съ-
ветник, не приехме това 
становище. Някои точки 
отпаднаха от капитало-
вите разходи и на тяхно 
място бяха сложени други 
– в тази връзка за ремонт 
на храма в село Ясен не 
са гласувани 80 000 лв., 
предвидени са общо 57 
000 лв., 7000 лв. за про-
ект, а другите 50 000 лв. 
са за реконструкция и 
ремонт на самия храм. 
Когато стана въпрос за 
ремонтните дейности, за 
тази сума от 57 000 лв., 
кметът на общината за-
почна да хули общински 
съветник, да обижда об-
щинските съветници. Аз 
многократно му направих 
забележки, той продължи 
и аз съответно го помолих 
да напусне залата. 

Точките, които бяха 
махнати от капиталови-
те разходи – например 
изграждане на ВИП зала 
на стадиона и изгражда-
нето на канализацията в 
лятното кино, не са спеш-
ни приоритети за общи-
ната. Жителите на Ясен 
на практика нямат храм 
– тази църква е пред раз-
падане, там се извърш-
ват погребения, а самите 
хора са под напрежение, 
че може да се срути все-
ки момент таванът или 
покривът. В село Ясен 
има параклис, но там не 
се отслужват такива ри-
туали. Затова приоритет 

тази година, надявам се 
всичко да е наред, е ре-
монтът на храма в село 
Ясен. Подчертавам, че 
не е незаконно Общината 
да заделя средства за ре-
монт на храм.

По отношение на 
предложението, пред-
виждащо промяна в бю-
джета на Общината за-
ради училището в Ново 
село, да, има допусната 
техническа грешка от моя 
страна. Директорката на 
училището не предлага 
промяната в бюджета, тя 
е пратила писмо до Об-
щинския съвет – да се 
има предвид, че трябва 
да се закупи парен котел 
за училището. Това, че 
нейното име е посочено 
като вносител е техниче-
ска грешка, тъй като аз 
трябваше да фигурирам 
като вносител. Тази точка 
отпадна от дневния ред. 

В случая директорът 
на училището иска по-
мощ от Общинския съвет, 
така че да бъдат осигу-
рени средства за заку-
пуване на парен котел. 
Училището е общинско, 
в него учат деца от об-
щина Ново село – няма 
как да оставим децата да 
студуват. На последващо 
заседание на Общинския 
съвет от мое име ще вне-
са предложение да бъдат 
заделени необходимите 
средства – те няма да бъ-
дат от капиталовите раз-
ходи, а от резерва в бю-
джета на Общината, 186 
000 лв. са заделените 
средства като резерв.

Материалът във вест-
ника започва с това, че 
кметът е идвал да ме 
моли да не правим сесия. 
Такава среща имаше, но 
протече в други вид, сре-
ща за молене от страна 

на кмета не е имало.
Общинските съветни-

ци по принцип провеждат 
веднъж месечно заседа-
ния. Наложи се да напра-
вим тази сесия, тъй като в 
момента зам.-окръжният 
прокурор на област Ви-
дин атакува Наредба №7 
на Община Ново село за 
определяне размера на 
местните данъци. Имаше 
и съдебно заседание на 
27 април. 

Новата наредба беше 
приета от общинските 
съветници, така както 
бе предложена. Преди 
внасянето й за разглеж-
дане, изпратих писмо за 
становище от експерта в 
общинската администра-
ция, който се занимава с 
местните данъци и полу-
чих отговор. Две от точ-
ките в този отговор бяха 
взети под внимание, две 
– не бяха, защото щеше 
да бъде в законово на-
рушение. В чл. 57, ал. 1, 
т. 1, 2 и 3 кметът пред-
лага таксата да е 50 ст., 
няма как да бъде един и 
същ размерът, при поло-
жение че категориите на 
хотелите са различни. 
Когато исках самата на-
редба да се направи, от 
общинската администра-
ция ми отказваха помощ. 
Подчертавам обаче, че 
наредбата е направена 
в съответствие със сега 
действащата нормативна 
уредба.

Общинският съвет 
е колективен орган на 
местното самоуправле-
ние и работата му не 
може да се измерва в 
часове, минути и секун-
ди. Във връзка с това, не 
може да се спекулира, че 
общинските съветници за 
два часа или за 6 часа 
взимат определена сума 

пари. Кметът твърди, че 
общинските съветници 
взимат 600 лв., което е 
абсолютно невярно. Об-
щинските съветници по-
лучават 50% от средната 
брутна работна заплата в 
общинската администра-
ция за предходното три-
месечие. Сумата е много 
по-малка от 600 лв. Тези 
50% са приети още от 
миналия мандат и не са 
променяни – разбира се, 
когато се повиши средна-
та работна заплата в об-
щинската администрация 
съответно се увеличават 
и възнагражденията на 
общинските съветници. 
Не съм съгласен и с из-
казването, че са изхарче-
ни 41 000 лв. за издръжка 
на Общинския съвет – за-
щото не смятам, че пари-
те, които общинските съ-
ветници са получавали, 
са незаслужени. Всеки 
един съветник е заслужил 
своето възнаграждение. 

За пръв път, поне до-
колкото аз съм запознат, 
в Община Ново село има 
заместник-председател 
на Общинския съвет. Той 
получава 70% от средната 
брутна работна заплата в 
общинската администра-
ция. В Закона за мест-
ното самоуправление е 
записано, че Общинският 
съвет може да има един, 
двама, трима заместник-
председатели, в зависи-
мост от натовареността и 
обема на работа. Обемът 
на работа при нас налага 
да има заместник-пред-
седател. 

Проблемът не е, че 
има заместник-предсе-
дател, проблемът е, че 
нямаме отдел, както е 
посочено в чл. 29а от За-
кона. Когато разговарям с 
някоя институция и оттам 
ми кажат, че ще върнат 
отговор на моя сътрудник 
или секретар, аз обясня-

вам, че такъв няма. Би 
било редно Общинският 
съвет да има технически 
сътрудник, както и юрист, 
който да консултира съ-
ответните предложения. 
Освен че Общинският съ-
вет няма подкрепата на 
юрист, няма подкрепата 
и на общинската адми-
нистрация. А общинската 
администрация е длъжна 
да подпомага дейността 
на Общинския съвет. В 
момента в Община Ново 
село изобщо няма юрист, 
който да може да консул-
тира и Общинския съвет. 
До момента около 20 ре-
шения на Общински съвет 
– Ново село са върнати 
от областния управител, 
но те са прегласувани и 
след това нито едно не е 
върнато пак. 

Общински съвет – 
Ново село в момента 
работи по правилника, 
приет за мандат 2015 – 
2019 година. В момента 
на интернет страницата 
на Община Ново село е 
качен проект за нов пра-
вилник за организацията 
и дейността на Общин-
ския съвет, може  би  ще 
бъде приет през месец 
май, когато пак ще има 
сесия. В този правилник 
ще има нови неща, каса-
ещи работата на Общин-
ския съвет. 

Категорично заявя-
вам, че аз и моите колеги 
общински съветници ра-
ботим за доброто на жи-
телите на община Ново 
село. Общинският съвет 
е колективен орган, който 
взема решения, които са 
в полза на населението. 
И смятам, че всяко едно 
решение, което е било 
взето от общинските съ-
ветници е в полза на об-
щина Ново село, в полза 
на жителите на община-
та.“

В резултат на дено-
нощната упорита работа 
на полицията и проку-
ратурата във Видин са 
разкрити и задържани из-
вършителите на кражба-
та, осъществена в нощта 
срещу 25 април, от храма 
„Св. Димитър“ в центъра 
на град Видин, съобщиха 
от Областната дирекция 

на МВР.
Служителите на РУ-

Видин са предприели 
незабавни действия 
след получения сигнал 
от църковен служител 
на 25 април в 8.30 часа. 
При огледа на местопро-
изшествието разследва-
щите констатирали взло-
мяване на катинара от 

входната врата, кражба 
на метален непрестолен 
кръст и паричните суми 
от четири дарителски ку-
тии.

В хода на проведе-
ните оперативно-издир-
вателни и процесуално 
следствени действия, 
под ръководството на 
наблюдаващ прокурор от 

Районна прокуратура - 
Видин, авторите на посе-
гателството  - 32-годишен 
от Дунавци и 44-годишен 
от Лом, са разкрити и за-
държани. В апартамент в 
града, обитаван от тях, 
разследващите са откри-
ли и иззели сумата от 
1539 лева, раница с 33.4 
кг монети с различен но-

минал, метален кръст и 
други вещи, съотносими 
към разследването. Два-
мата са осъждани и кри-
минално проявени, като 
единият е извършил дея-
нието в условията на опа-
сен рецидив.

На 30 април те са 
привлечени в качеството 
на обвиняеми по обра-

зуваното по случая до-
съдебно производство и 
задържани с прокурорско 
постановление за срок до 
72 часа, а ден по-късно с 
определение на Районен 
съд – Видин на обвиня-
емите е наложена посто-
янна мярка „задържане 
под стража“.

В разговор с Негово 
Високопреосвещенство 
Видинския митрополит 
Даниил, главният проку-
рор Иван Гешев и глав-
ният секретар на МВР гл. 
комисар Ивайло Иванов 
са го информирали за из-
вършените действия по 
разследването, довели 
до установяването и за-
държането на извършите-
лите на престъплението, 
посочиха от ОДМВР - Ви-
дин.
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акростихове

Макар прикрита лека в сянката на скромността,
аз събирам „чароматния“ ти интелект, Марина.
радиото доразкрива устрема ти в дързостта
и рисува образа ти по тертина 
 „Леонардова картина“.
нека нам, слушателите е като 
 заслужена награда
ангелската ти любов в предаването всяка сряда.

няма как да скрия своята възхита,
ако някой нещо за Наталия реши да ме попита.
Тя е сладкодумна до предел: чаровност 
 и омайност,
атлетична в говора, вежлива до безкрайност.
леко води отреденото в неделя 
 вечерта предаване
и кара нас, слушателите да се възхищаваме
Ярко слънчице е тя, поела орбита 
 след изгряване.

Смесица от плюсове и минуси той, Силви 
 не признава
искреност и скромност Разума му са превзели.
любовта в професията го моли да не изостава,
Волята му е мъжествена и е без предели
и уверено върви напред към творческите цели.

Съзнанието те води Силви все напред:
Всичко да е извоювано, а не дарено със късмет.
и нека с гладиаторското здраве да си 
 във тандем!
любов към творчески изяви да будуват в 
 мислите ти всеки ден!
ехото от бъдещето с твърдо Да да ти отвръща...
най-покорно радостта да те целува и прегръща!
оптимизмът в теб неспирно да се удвоява!
Всичко що е хубаво в живота да те вдъхновява!

Всичко в тебе Вальо е по творчески модел.
аз-ът сякаш че от Фройд или от Юнг 
 си възприел.
любовта те е пленила и причината е вече друга:
една чаровница и ум, и разум ти е подарила 
 по заслуга;
решила е, че си й изпратен като дар от Бог
и ще си любящ съпруг и сладкодумен психолог.

дните се повтарят Вальо, но не си приличат...
идва съботната вечер – бол слушатели 
 към радио се стичат.
Мало и голямо въртят шайбата на телефона
и с наслада слушат Вальо Димитров 
 от микрофона.
Три часа той не спира да ни забавлява
радост нам, слушателите щедро да дарява.
от радиото „Видин“ вече става ясно:
Всяка събота предаването му е 
 творчески прекрасно.

Павлина Иванова на 75 г. от с. Алтимир, редов-
на участничка в предаванията на радио „Видин“.

педагожка, поетеса и писателка си ти.
аз така заслужено те преценявам
В гърдите ти сърце на мъж тупти...
лудетина си още – и това признавам
и нямаш време с мързел да се забавляваш
не спираш и със градинарство 
 да се занимаваш...
аз не виждам как на старостта ще се предаваш!?

дядо ВЪлоСлаВ Стратев

Духът надвива над страха

Вярата

За творческата индивидуалност в разказите на писателя Петър Доневски

Разлиствам страниците 
на една от многото книги на 
писателя Петър Доневски- 
„Духът на родния край“. В нея 
авторът се представя освен 
като белетрист, и като поет, 
като автор на статии по го-
рещи теми от нашия живот, с 
отзивите си за известни лич-
ности, с кореспонденцията 
си до свои приятели-писате-
ли и общественици, както и с 
отзиви на известни личности 
за неговите книги. Всичките 
разкази на този самобитен 
литературен талант са ре-
алистичен преглед на едно 
време – бурно и противоре-
чиво. Всеки разказ е миг от 
годините преди и след демо-
кратичния преход, жива ис-
тория на българското село с 
неговите надежди и тревоги. 
А героите му - те са кой от 
кой по-ярки, по-заразяващи. 
В техните делнични трудови 
разговори Доневски е вло-

жил точно думите им - цве-
тисти, с техните диалектни 
окраски. Това са думи на 
обикновени селски хорица, 
свързани като с пъпна връв 
със земята и селския труд, 
думи прости и сърдечни, 
искрени и топли. „Козите…
за млекце, ами и за дружин-
ка. В селото хората май не 
останаха, та-а-а козите…
Ако умрем някой ден, поне 
те да ревнат за нас.“ - това 
е простичката изповед на 
жените в разказа „Вечери на 
пейките по селските улици“. 
А някъде посред техните 
думи, прозират и мислите на 
писателя - мъдро изречени, 
пълни с вяра, но и яростни, 
като упрек с болка и почу-
да - „Дано, дано премине 
бурята, дано лудите се нас-
качат, дано Божието слънце 
огрее душите на останалите 
живи в България.!“ - четем 
в разказа „Обидени души“. 
За кой ли път авторът ще 
си задава сам на себе си 
въпроси като в разказа „На-
градата“ - „Къде, къде е сега, 
къде остана онова весело и 
миловидно уважение меж-
ду хората? Къде се изгуби 
безкрайната селска доброта 
и свидната им обич към зе-
мята?“ А гневът на Донев-
ски е неудържим - „Искам 
да ме налее сила божия, за 
да издухам тая неправда, 
тия пороци и това ранено 
време, в което живеем. Кой, 
кой ще защити тия обидени 
души, собствениците на зе-
мята, които милеят за нея 
като кърмилница…“ - крещи 

на висок глас той в разказа 
„Добруша“. Но има и нещо 
друго, по-различно в раз-
казите на Петър Доневски, 
което трудно го откриваме 
в творчеството на неговите 
съвременници. Думата ми 
е за индивидуалното раз-
личие при изображение на 
тази реалност. Героите му 
са истински, те нямат про-
тотипи. Всеки е по своему 
колоритен, вълнуващ и ярък 
с поведението си, с отноше-
нието си към своите трудови 
задължения, в които ги е 
наблюдавал сам специалис-
тът Доневски. Освен това, 
индивидуалния подход на 
Доневски е и в самите случ-
ки, разказани от него. Това 
са наистина случилите се 
случки и събития с неговите 
герои, без да е необходимо 
той да прибягва до худо-
жествена измислица. Това 
са трудовите делници на ге-
роите му, в които и авторът 
е участник. Следователно 
и авторът Доневски е един 
от героите, скрито или явно 
присъстващ дори в няколко 
роли. Той е и ръководителят, 
и организаторът, и помощ-
никът, и личността, от която 
зависи съдбата на отделния 
човек, на цялото семейство. 
Петър Доневски е силен 
и когато изразява своята 
гражданска позиция. Той се 
противопоставя тихо, мъл-
чаливо и с постоянство пред 
горестоящите фактори, от-
стоявайки своите принципи, 
убеден в своите възгледи. В 
разказа „Сблъсъци“ отново 

го виждаме в многостранна 
роля. 

На книгите на Петър До-
невски им предстои дълъг 
път през идните години. Но-
вите поколения тепърва ще 
търсят истината и справед-
ливостта за случилото се в 
годините преди и след демо-
кратичния прелом. Съдбата 
на българското село е съд-
бата на нашето Отечество. 
Проблемите на прехода са 
все още нерешени и парли-
ви. Обикновеният човек все 
още живее с мисълта, че 
„няма управия“… Ако мла-
дите хора се върнат назад в 
годините, когато се решава-
ше съдбата на българското 
село в първите години на 
социалистическата систе-
ма, ще разбере истината 
за онова време чрез твор-
чеството на друг творец на 
Северозапада - писателят 
Стоян Ц. Даскалов. Филмът 
„Стубленските липи“, изгра-
ден по едноименния му ро-
ман, е една действителна 
картина на онези години с 
тази разлика, че селото се 
съвзема с много усилия, с 
много въодушевление и ен-
тусиазъм, с труда на всички. 
Ако днес родните кинотвор-
ци се заемат с екранизация 
по разказите на Петър До-
невски, няма да има по- сил-
но свидетелство от това- да 
се покаже истината за този 
труден исторически преход. 
Потомците ще го направят. 
Вярвам в тях.

паВлина иванова, с. 
алтимир

Уважаеми съгражда-
ни, преживяваме период 
на голям стрес от грипа 
COVID-19 и в светлината 
на настоящата икономиче-
ска несигурност, сме при-
нудени да търсиме начин 
да запазиме настоящето 
си или да търсиме начин 
по нов път за реализиране 
на себе си и семейството. 

Знам, че най-тъмното 
е преди зазоряване. Може 
да се изправиме пред раз-
лични спънки, но знам, и 
че съществува решение 
на всеки един проблем, 
без значение колко сложен 
може да изглежда той. От 
което е видно, че имаме 

шанс. Тъй като възмож-
ностите са безгранични за 
постигане на успех. Това 
налага да спреме да бъде-
ме само наблюдатели на 
събитието от трибуната на 
зрителите. За предпочита-
не е да бъдеме главните 
герои, да търсиме изход, 
да мислиме целенасочено 
и със страст към успех за 
по-добро възнаграждение 
на усилията ни. Нужна ни е 
вяра и упование в собстве-
ните ни сили. Всеки инди-
вид носи в себе си силата 
да промени своите убеж-
дения. Необходимо е хо-
рата да придобият умение 
да трансформират страха 

си във вяра, надежда и 
кураж да живеят живота 
си. Вяра, че могат да на-
мерят своя собствен път 
към успеха, вяра в самия 
себе си, защото вярата е 
оръжие което побеждава. 
Води до живот изпълнен с 
победи и триумф.

Уважаеми съграждани, 
призовавам ви пазете се 
от страха и не допускайте 
да ви превземе. Знайте, 
че най-лошата човешка 
болест е страха. Страхът 
е тресавище, потънеш 
ли веднъж в него, потъ-
ваш все повече и повече, 
в критична ситуация, при 
която човек става нереши-

телен, изпада в изолация, 
безразличност, съмнение, 
присъства постоянно в ми-
слите ти ден и нощ, тлас-
ка те в ленност, изпитваш 
чувство на гняв, раздра-
знителност, безразличие, 
без кураж и ниско само-
чувствие.

Умът е най-възприем-
чив за идеи, мисли и по-
знание. Споделено с него 
като шесто чувство откри-
ваме способността си да 
управляваме страховете 
си и съдбата си. Вярата и 
упованието, увереността в 
самия себе си побеждава.

зоот. Виктор Василев

Вярата е основата на 
всички велики човешки 
постижения. Вярата не 
познава страх и думата 
невъзможност. Вярата е 
дума чиста и ясна, която ни 
осенва с мисъл, оптимис-
тична да се издигнем над 
своите собствени неволи, 
с кураж, цел, решителност 
и смелост. Готови да се 
захванем с всичко човеш-

ко, което ни се предлага. 
Вярата е единствената чо-
вешка сила, чрез която на-
шето желание може да се 
трансформира, превърне 
в реалност. 

Вярата е духовна сила, 
която ни помага да сме 
успешни в живота. Вярата 
упована на увереността 
ни в самите нас е оръжи-
ето, което побеждава. Вя-
рата събаря бариерите, 
които ни пречат, събаря и 
стената на невежеството 

сред нас. Знаеме, неве-
жеството вреди на нашето 
развитие към онова, което 
се стремиме и искаме да 
достигнеме. Вярата пома-
га да преуспеем. Вярата е 
най-големия ни капитал, 
помага ни да преуспеем 
в всяко наше начинание. 
Вярата е светлина за пра-
вилно действие на съз-
нанието ни, съобразено с 
най-доминираните и най- 
ясно дефинираните наши 
желания. Тук истината го-

вори за факт, да хванем 
кормилото на живота ни 
и да го направляваме към 
мечтани реалности. Всеки 
може да просперира дори 
и в най-трудни времена. 
Вярата не твори. Вярата е 
човешка мисъл. Мисли, ко-
ито изплуват в съзнанието 
ни. Тези мисли ни водят 
интелектуално по пътя на 
нашите желания за реали-
зиране на потенциалните 
ни възможности.

зоот. Виктор Василев

Павлина Иванова, 75 
г., с. Алтимир
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Продавам къща на ул. 
“Драган Цанков” във 

Видин – 100 кв. м, чети-
ри стаи, две тоалетни 

и баня, веранда; двор 
265 кв. м, мазе 20 кв. м. 

Къщата е с ремонтиран 
покрив, ново електро и 

ВиК, канал, външна изола-
ция, PVC дограма, щори, 
електрически портал с 
дистанционно и други. 

Цена 61 500 евро.
Тел.: 0885838386

оФиЦиална ЦереМониЯ „пЪрВа копка“ 
за СТарТиране на изпЪлнениеТо 

на догоВор за СТроиТелСТВо по операТиВна програМа 
„региони В раСТеЖ“ 2014-2020 г.

На 14.05.2020 г. от 11,00 ч. в Профе-
сионалната гимназия „Проф. д-р Асен 
Златаров“ в гр. Видин ще се проведе 
официална церемония „Първа копка“ за 
стартирането на изпълнението на дого-
вор с предмет „Инженеринг – проекти-
ране, авторски надзор и изпълнение на 
СМР за модернизация на образовател-
ната инфраструктура на Професионал-
на гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, 
гр. Видин и Професионална гимназия 
по туризъм „Михалаки Георгиев“, гр. 
Видин“. Договорът е на стойност 1 564 
680,00 лв. с вкл. ддС и е сключен в 
изпълнение на проект BG16RFOP001-
3.002-0007-С01 „обновяване и мо-
дернизация на регионалната об-
разователна инфраструктура чрез 
подобряване на материално-техниче-
ската база на 15 държавни професи-
онални гимназии в системата на Мон 
в областите Видин, Враца, Монтана, 
плевен“. Проектът се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 
г. (ОПРР), съфинансирана от Европей-
ския съюз чрез Европейски фонд за 
регионално развитие и е част от Проце-
дура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за 
професионалните училища в Републи-
ка България“.

Основните дейности в двете 
гимназии, които се предвижда да 
бъдат финансирани с изпълнение-
то на проекта, са както следва:

професионална гимназия „проф. 
д-р асен златаров“, гр. Видин

• Цялостно обновяване на учеб-
ния и учебно-производствения корпуси 
включващо изпълнение на мерки за 
енергийна ефективност, подмяна на 

ВиК инсталацията в санитарните възли, 
вътрешен ремонт на сградите – класни 
стаи, фоайета, коридори и санитарни 
възли; 

• Изграждане на пожароизвести-
телна инсталация с оповестяване.

• С изпълнението на проекта в 
учебния корпус ще бъдат създадени ус-
ловия за хора с увреждания;

• Подобряване на прилежащото 
дворно пространство около входа;

• Обновяване на спортните пло-
щадки и външно осветление.

професионална гимназия по ту-
ризъм „Михалаки георгиев“, гр. Ви-
дин

• Цялостно обновяване на учеб-
ния корпус включващо частичен ремонт 
на покрив, подмяна на ВиК инсталаци-
ята, подмяна на външна канализация, 
вътрешен ремонт на сградата и подмя-
на на електроинсталацията; 

• Изграждане на пожароизвести-
телна инсталация с оповестяване.

• С изпълнението на проекта в 
учебния корпус ще бъдат създадени ус-
ловия за хора с увреждания;

• Подобряване на прилежащото 
дворно пространство;

• Вертикална планировка;
• Обновяване на спортните пло-

щадки.
Срок на договора за БФП (за це-

лия проект): 44 месеца (17.01.2017 – 
17.09.2020 г.)

Стойност на договора за БФП: 18 
577 000,00 лв.

Финансиране от еС - еФрр: 15 773 
450,02 лв.

национално финансиране: 2 783 
549,98 лв.

продаВа 
иМоТи

продавам дворно мяс-
то в гр. Видин, кв. „Акджа-
мия“, ведно с две стари 
къщи, ток, вода, канали-
зация, цена 27 000 лв. и 
къща в село Покрайна, с 
дворно място, цена 25 000 
лв.; тел.: 0898 633 302

продавам двустаен 
тухлен в ж.к. „Съедине-
ние“, 70 кв. м, ет. 1; тел.: 
094/600 399, 0887 381 855

продавам двустаен 
апартамент, с разширена 
кухня, в ж.к. „Гео Милев“, 
първи етаж; тел.: 0897 613 
805

продавам във Ви-
дин къщи и апартаменти 
и парцели в Западна и 
Южна промишлена зона; 
тел.: 0888 622 789

продавам двустаен 
панелен апартамент, след 
ремонт, в близост до Па-
зара, ет. 5, 60 кв. м, ПВЦ, 
изолация, нова баня, цена 
47 000 лв.; тел.: 0898 633 
302

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

продавам панелна 
гарсониера в ж.к. „Крум 
Бъчваров“, ет. 7 и тухлена 
гарсониера срещу Бърза 
помощ; тел.: 094/600 399, 
0887 381 855

продавам /Заменям 
парцел, 521 кв. м, ж.к. 
“Крум Бъчваров”, без по-
средник; тел.: 0876 099 
585

продавам къща в иде-
ален център, с двор 180 
кв. м, в близост до МОЛ 
– Видин, ПВЦ, шпакловка, 
нова ел. инсталация, сме-
нено ВиК, цена 70 000 лв.; 
тел.: 0898 633 302

продавам масивна 
къща, с лятна кухня и сел-
скостопански сгради, 3 
дка дворно място, гараж, 
в центъра на с. Новосел-
ци, имотът е с нотариален 
акт; тел.: 0878 263 523, 
0878 474 821

продавам ремонти-
ран втори етаж от къща 
до V Основно училище, 
със собствен вход; тел.: 
094/600 399, 0887 381 855

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

продавам двустаен 
панелен апартамент в ж.к. 

„Гео Милев“, 60 кв. м, ет. 6, 
цена 40 000 лв. и двустаен 
панелен в ж.к. „Панония“, 
ет. 7 (не е последен етаж), 
цена 33 000 лв.; тел.: 0898 
633 302

продавам дворно мяс-
то 1200 кв. м, със стара 
къща и кладенец, в гр. Ду-
навци; тел.: 0888 629 601

продавам двустаен 
тухлен в кв. „Калето“, 77 
кв. м, ет. 3; тел.: 094/600 
399, 0887 381 855

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

продавам двустаен с 
разширение в ж.к. „Пано-
ния“, 76 кв. м, ет.2, цена 
36 000 лв.; тел.: 0898 633 
302

продавам двустаен 
тухлен на ул. „Дунавска“, 
60 кв. м; тел.: 094/600 399, 
0887 381 855

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

продавам нов триста-
ен тухлен апартамент в 
ж.к. „Химик“, ет. 4, 80 кв. м, 
две спални, голяма днев-
на, шпакловка, замазка, 
цена 42 000 лв.; тел.: 0898 
633 302

купуВа иМоТи 

купувам къща в село 
Иново или село Сина-
говци, с неголям двор; 
тел.: 094/600 399, 0887 
381 855

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

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

даВа под наеМ 

давам под наем от 1 
юли напълно обзаведен 
двустаен апартамент в 
ж.к. „Съединение“, ет. 1, 
месечен наем 180 лв., 
предплата един наем; 
тел.: 0886 397 232

давам под наем обза-
ведена гарсониера в ж.к. 
„Крум Бъчваров“, срещу 
детската градина; тел.: 
0896 633 848

давам под наем полу-
обзаведена гарсониера на 
ул. “Широка”; тел.: 0897 
322 102

давам под наем обза-
ведена гарсониера; тел.: 
0897 944 112

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

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

ТЪрСи под наеМ 

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

разни продаЖБи 

продавам кошери 
„Дадан-Блат“, 12-рампо-
ви, с магазин, цена до 250 
лева за брой; тел.: 0888 
229 658

продавам банциг и 
борапарат; тел.: 0884 850 
159

разни купуВа

изкупувам народ-
ни носии, всякакви; тел.: 
0878 241 027

раБоТа

Търся работа за гле-
дане на болни и възраст-
ни хора, деца и почист-
ване на офиси и жилища. 
Коректност и опит; тел.: 
0889 627 502

Търся продавач на 
вестници; тел.: 0879 168 
048

уСлуги

Масажи: юмейхо те-
рапия, китайски, вендузи, 
мокса. Рейки и сила плюс 
рейки. Тетахилинг. Работа 
с хора с увреждане; тел.: 
0876 797 013, от 10 до 
18:00 часа 

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

Строително-ремонт-
ни дейности, боядисване, 
преградни стени, фаянс, 
ламинат, ВиК инсталации; 

тел.: 0898 674 203, 0889 
128 424, 0896 332 063

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

аВТоМоБили, 
ЧаСТи

продавам Mercedes-
Benz C220, дизел, авто-
матик, 2003 г., 143 к.с., 
хечбек, 226 000 км, цвят 
светло сив, цена 5800 
лв. (възможен коментар); 
тел.: 0888 673 684

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

СелСкоСТоп. 
ТеХника

продавам китайски 
трактор, с плуг, ремарке, 
култиватор, загърляч и 
цистерна; тел.: 0876 771 
875

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

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

други 

Търся поръчител за 
банков кредит срещу за-
плащане; тел.: 0885 581 
001, 0877 452 060

продавам 2,5 дка лю-
церна за косене в земли-
щето на гр. Дунавци и лю-
цернови бали; тел.: 0876 
467 690
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Забраниха къпането в Дунава

Соларна пейка във Видин? Мисията е възможна

„Баба Вида“ отново отваря врати за туристи

Областният упра-
вител Момчил Станков 
е издал заповед за за-
брана ползването на во-
дните площи по цялото 
поречие на р. Дунав на 
територията на област 
Видин. Заповедта е в 
сила от 05.05.2020 г. и ще 
важи до края на летния 
сезон. Административ-
ният акт е издаден на ос-
нование Закона за води-
те и във връзка с писмо 
от Регионалната здравна 
инспекция (РЗИ), в което 
се изразява становище, 
че „къпането в р. Дунав 
е свързано с риск от из-
лагане на замърсяване с 
неблагоприятни за здра-

вето последици“, съоб-
щиха от Областна адми-
нистрация Видин.

Заповедта на област-
ния управител ще бъде 
сведена до знанието на 
съответните кметове и 
кметски наместници за 
изпълнение и до Реги-
онално управление на 
образованието за све-
дение. Копие от нея ще 
бъде изпратено на ди-
ректора на Регионална 
здравна инспекция - Ви-
дин, Басейнова дирек-
ция „Дунавски район“, гр. 
Плевен и на Областния 
съвет на Български чер-
вен кръст – Видин, също 
за сведение.

Целият колектив е участвал в почистването на поме-
щенията в крепостта

От 11 май крепостта 
„Баба Вида“ е отново от-
ворена за туристи. Това 
стана възможно, след 
като министърът на здра-
веопазването позволи 
да заработят музеите на 
открито, при спазване на 
съответните противоепи-
демични мерки. Затова и 
на този етап „Баба Вида“ 
ще приема индивидуални 
посетители, но групови 
посещения и беседи няма 
да има. Работното време 
е същото като преди из-
вънредното положение – 
крепостта ще е отворена 
за туристи сутрин от 09:00 
часа до 17:30 часа вечер-
та, каза за вестник „НИЕ“ 
директорът на Регионален 
исторически музей – Ви-
дин Десислава Божидаро-
ва. 

„Почистихме всички 

помещения в крепостта, 
там, където имаше изгни-
ла дървения, я изнесохме. 
Участва целият колектив. 
Ще отворим нови помеще-
ния, за да бъде по-
атрактивна „Баба 
Вида“ – осигурих-
ме осветление на 
някои помеще-
ния, които досега 
не бяха осветени 
и затова бяха за-
творени за тури-
стите. Макар и не 
цялата крепост, 
но една голяма 
част от нея вече 
е отворена за ту-
ристи. Вложихме 
доста усилия – 
цяла седмица се 
трудихме, за да 
можем понедел-
ник да заработим 
както обикнове-

но“, сподели Десислава 
Божидарова. 

Тя обясни, че има ня-
колко идеи за тематични 
изложби, които да бъдат 
подредени в среднове-
ковната крепост. Заради 
извънредното положение 
обаче на практика в про-
дължение на седмици не е 
имало постъпления от за-
купени билети за посеще-
ние на музейните обекти, 
а подреждането на тема-
тични експозиции е свър-
зано и с финанси, така че 

засега тези планове се от-
лагат, обясни директорът 
на РИМ – Видин. „Засега 
се справяме с наши сили, 
доколкото можем“, посочи 
Десислава Божидарова. 
Тя сподели, че вероятно 
ще мине доста време до-
като се възстанови оби-
чайният поток от туристи, 
но все пак отварянето на 
крепостта „Баба Вида“ за 
посещения е крачка към 
връщане към нормалност-
та.

Сядаш на пейка, за да 
си отдъхнеш или на раздум-
ка с приятел, но изведнъж 
се оказва, че телефонът ти 
е останал без батерия. Но 
няма проблем. Защото пей-
ката е снабдена с извод за 
зареждане на мобилни ус-
тройства. Това не е фантас-
тика – такава възможност 
дават т.нар. соларни пейки. 
А възможно ли е в обозримо 
бъдеще във Видин да има 
такава соларна пейка? От-
говорът е да. Защото около 
тази идея и цел са се обе-
динили пет дами, които жи-
веят и работят във Видин, 
милеят за този град и искат 
той да придобие европейски 
вид. 

Нарекли своята нефор-
мална група СМЕ.БГ. „Не 
сме обединени в някаква 
неправителствена организа-
ция, нито сме политически 

ориентирани и не очакваме 
от никоя политическа струк-
тура помощ. Ние сме просто 
едно гражданско обедине-
ние. Ние сме приятелски 
кръг от 5 дами с различни 
професии и всички обичаме 
Видин, макар че родом сме 
от различни места. Стигнах-
ме до извода, че трябва да 
направим нещо различно и 
най-вече полезно. Сглоби-
хме нещата и стигнахме до 
извода, че можем да напра-
вим тази соларна пейка, ко-
ято представлява съоръже-
ние със слънчеви панели и 
изводи за зареждане на мо-
билни устройства”, разказа 
за в. “НИЕ” една от инициа-
торките на идеята Ели Цве-
танова. Тя поясни, че когато 
има слънце, батерията ще 
се зарежда от него, а когато 
няма, ще има алтернативен 
източник на захранване. 

Самата пейка ще дава 
възможност да се поседне, 
да се създадат приятелски 
контакти – като цяло, за 
една добра комуникация 
между интелигентни хора, 
убедена е Цветанова. „Всич-
ки сме изпадали в ситуация 
да ни падне батерията и да 
няма къде да я заредим. 
Пътувайки по чужбина съм 
видяла, че  такива споделе-
ни пространства са места, 
където може да се случи 
нещо чудесно и хората са 
много добронамерени. Ся-
дайки там, се наслаждават 
на компания или просто си 
зареждат телефоните”, по-
сочи Ели Цветанова.

“Миналата година прави-
хме благотворителна акция 
в помощ на болно детенце. 
Събирахме пластмасови ка-
пачки и други допълнителни 
неща. В края на февруари 

ми се обадиха 
три приятелки да 
ме питат какво 
да правят със съ-
браните капачки 
– къде и как да ги 
предадат. Аз уста-
нових, че на много 
места се събират, 
имат натрупани 
доста количества, 
пък нямаме кауза. 
Като се поразго-
ворихме, реши-
хме, че е хубаво 
да направим ня-
какъв обект, нещо 
за града, което да 
остане във вре-
мето. Не толкова 

да се афишираме като да-
рители, а просто наистина 
градът ни да придобие един 
съвременен вид”, сподели 
Ели Цветанова. 

След като се оформила 
идеята, петте дами напра-
вили проучване и се оказа-
ло, че Видин не е първият 
град, в който ще се позици-
онира подобно нещо. Така 
намерили проектант, който 
е правил нещо подобно и им 
казал, че ориентировъчната 
сума за поставяне на солар-
ната пейка е около 6000 лв. 
Но за да се осъществи тази 
прекрасна идея, естествено 
трябва да се набавят тези 
средства. Затова дамите са 
решили това да става чрез 
дарения на пари по банкова 
сметка, която ще обявят на 
по-късен етап. Другите начи-
ни за събиране на средства 
са чрез предаване на пласт-
масови капачки, на хартия, 
както и на електронни отпа-
дъци като стари компютри, 
телефони, тонер касети, 
дори електроуреди. Водени 
са разговори и с фирма, ко-
ято да изкупи тези електрон-
ни отпадъци. В последствие 
ще се определи ден, час и 
място, на което хората да 
донесат такива отпадъци, 
обясни Ели Цветанова.

Тя подчерта, че за мо-
мента нямат събрани сред-
ства, работят по откриването 
на банкова сметка и когато 
са готови, ще бъде обявен 
номерът на сметката, къде-
то ще могат да се превеж-
дат суми кой колкото има 

възможност. „Ние периодич-
но ще даваме отчет какво 
е събрано. Тези 6000 лева 
ще ги събираме стотинка 
по стотинка и се надяваме 
като направим това съоръ-
жение то да бъде опазено. 
Ако не успеем да съберем 
тези средства тази година, 
ще го направим другата. 
Важното е, че Общината 
подкрепи идеята и ще даде 
място, на което да поставим 
съоръжението”, поясни Ели 
Цветанова.

Тя подчерта, че в среда-
та на март изпратили до Об-
щина Видин писмо с всич-
ко, което са проучили до 
момента относно характе-
ристиките, на които трябва 
да отговаря мястото. „Това, 
което искаме от Общината, 
е да определи мяс-
тото, по възможност 
да има видеонаб-
людение. Екипът-
изпълнители имат 
изисквания за това 
да има повече часо-
ве слънцегреене, да 
няма много високи 
сгради и да не е мно-
го близо до Дунава 
предвид мъглите 
пролет и есен. Ние 

имаме предвид едно място 
и ще го предложим”, поясни 
инициаторката и допълни, 
че чакат да свърши извън-
редното положение, за да 
се срещнат с главния архи-
тект и заместник-кмета, до 
който е стигнало писмото. 
Тогава ще съобщят къде ще 
се позиционира модерното 
съоръжение. 

Но, допълва Ели Цвета-
нова, за да стане това, всич-
ки трябва да се обединим и 
да помогнем кой с каквото и 
колкото може: „Нека напра-
вим Видин европейски град. 
Както се казва: “Капка по 
капка, вир става”. Така и ние 
ще започнем – тази година 
със соларна пейка, а дого-
дина... ще видим“.

МариЯна герасимова


