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На последната сесия за 2015 г.на общинския съвет във Видин са разгледани 30 точки в
дневния ред, от които 21 по мои предложения. Това каза на последната
пресконференция за тази година Огнян Ценков, кмет на общината, предаде репортер на
Радио “Фокус”- Видин. Той посочи, че е удовлетворен от взетите решения на сесията,
тъй като всички негови предложения са приети. По думите му от втора до седма точка
предложенията са били свързани с актуализацията на различни периоди от време на
бюджета, съгласно закона за местното самоуправление и местната администрация.
Следва предложение за преобразуване на имот, частна общинска собственост в имот
публична общинска собственост. „Става дума за централният пазар на град Видин.
Считаме, че като обект със сериозен обществен интерес, той трябва да бъде публична
общинска собственост”, уточни кметът. Друго предложение за трансформиране от
частна в публична общинска собственост е за 27 парцела в района на старото военно
поделение, където се провежда традиционния видински панаир. Огнян Ценков добави
още, че едно от важните предложения е за кандидатстване за финансиране по
ИНТЕРРЕГ за трансгранично сътрудничество България-Сърбия. „Искам да подчертая,
че тук ние целим да осъществим и два от сериозните анганжименти, които сме поели, а
именно осигуряване на техника за сметосъбиране и сметоизвозване.
В този проект, който е с община Заечар, да закупим съответната техника. Ние сме
водещият партньор. Обема на проекта е 600 000 евро. 60% е нашето участие и ние
можем да се възползваме от 360 000 евро, които ще бъдат напълно достатъчни за
закупуването на съответната техника и искам да отбележа, че собствени средства тук
не са необходими. Тоест всички средства, които се осигуряват са безвъзмездно
финансирани, съгласно тази програма”, поясни Ценков. Следващото нещо, на което
кметът на община Видин обърна внимание е предложението, внесено от представители
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на БСП в общинския съвет относно приемане на наредба за прозрачност на разходите
на Община Видин. „Това, на което обърнах внимание на общинските съветници е, че в
моята предизборна платформа, аз и екипът ми поехме анганжимента за цялостно
прозрачно управление. Този наш анганжимент е включен и в програмата за управление,
която ще бъде предложена на следващата сесия на общинския съвет и се надявам да
бъде приета. За нас е важно да имаме по-голям обхват на прозрачност. Не само на
разходната част, но и на приходната, както и прозрачност на отношението на
гражданите към Община Видин”, категоричен е Огнян Ценков.
Радио “Фокус”- Видин //
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