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Фирмата по чистота в община Видин през следващата година ще получава същите
пари, както и през настоящата. Общинските съветници не приеха предложението на
кмета за завишение на разходите по чистота с около 200 хиляди лева. За събирането,
извозването на сметта и почистването на улиците фирмата ще получава 2 милиона 280
хиляди лева. Предложението на кмета Румен Видов бе сумата за услугите по чистота
през следващата година да е 2 милиона 488 хиляди лева, заради увеличени средства за
зимно поддържане и миене на улиците. Кметът Румен Видов изтъкна, че Видин е сред
най-запрашените градове в страна, което според него е аргумент миенето на улиците,
заложено в дейностите по чистота през последните три години, да се включи в
услугите за следващата година като се отделят повече средства. Като немотивирано
определи предложението заместник- председателят на ОбС от групата на
„Демократичен алианс” Павел Паунов. От десницата изразиха съмнение за качеството
на миене на улиците в града. Председателят на групата Генади Велков определи тази
дейност като „събиране на пари за нещо, което е със съмнителен ефект”, тъй като
само някои от улиците като например „Широка” могат да бъдат включени в тази услуга.
От БСП заявиха, че подкрепят предложението на Паунов разходите за чистота да
останат като тазгодишните. Аргументите на председателя на група Пламен Трифонов
бяха, че няма откъде общината да събере поисканите 200 хиляди лева повече,освен
това услугите по извозването на смета по селата не се извършват както е заложено в
плана, а миенето на улиците е „ръсене с вода”. С 26 гласа „за”, включително и от
групата на ГЕРБ съветниците приеха предложението на Павел Паунов план- сметката
за чистота да остане като през настоящата година.
Около два милиона 970 хиляди лева от таксата за битови отпадъци са събрани от
началото на година, заяви при обсъждането на предложението кметът Румен Видов.
600 хиляди лева от събраната сума са задължения за предходни години.
„Продължаваме да имаме затруднения със събирането”- отбеляза Видов. Над 700 акта
за дължими суми са изпратени на физически лица и фирми. Част от тях са отпаднали
по давност. Съставени са и актове на фирми и граждани за замърсяване, 4-5 са само
нерегламентираните сметища, в които се изсипват строителните отпадъци.
На заседанието в сряда общинските съветници не приеха предложения на групата на
БСП текст на декларация срещу така наречения „данък колиба”, която да бъде
изпратена до омбудсмана на страна. Заради облагането на имоти с данъчна оценка 1
680 лв. с местен данък от БСП организираха и протест във Видин.
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