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Това мнение изрази водачът на листата на Патриотичния фронт за 05 МИР Видин в
националните дебати по радио К2 на тема „Регионална развитие и инвестиционно
проектиране“. Венцислав Тоцев успя да наложи проблемите на област Видин и
Северозападна България като водещи за дебатите.
//
„Каква област всъщност е Видин? Това е граничен район с две държави от
едната страна е Сърбия, а от другата е Румъния, членка на ЕС. Оттам минава
единствената плавателна река в България, същевременно 75% от територията на
Видинска област е изключително подходяща за развитие на земеделие. И тук идва
логичният въпрос, как може такава област с такъв огромен потенциал, добавете към
това и туризма.. Такъв потенциал трудно може да се забележи в по-голямата част от
областите в България, за Европа важи абсолютно същото.“ – заяви Тоцев.
Той не пропусна да изтъкне и проблемите довели до лошото състояние на областта.
„За огромно съжаление проблемът първо на по-ниското ниво, на областното ниво е
свързан с начина на предоставяне на услугите, аз пак казвам, държавата там отсъства
тотално, като започнете от полицията, следователите, които трябва да установят реда,
да прекратят битовата престъпност, като продължите с образованието, нещо, което не
чувам въобще никъде да се коментира - делегираните бюджети. Това е една глупост,
която доведе до именно тези диспропорции, които бяха вече споменати, т.е. за да
получават учителите по-високи заплати, трябва да има повече деца. Е, да, ама в
области като Видин, като Враца, като Монтана, като Ловеч, ако щете, децата
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намаляват, там наистина започва демографската катастрофа за страната и няма как да
очакваме, виждате ли, учителите да имат по-високи заплати, защото там има деца,
които да обучават. И ние какво правим, намаляваме заплатите на тези учители, и на
практика те губят стимул да останат там, и това засилва вътрешната миграция, и
посока запад, разбира се.“
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