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Проходими са пътищата в общината, почистени и опесъчени, движението по тях се
извършва при зимни условия. Това каза за Радио „Фокус” – Видин Георги Стоенелов,
кмет на община Ново село. Той посочи, че през двата дни, в които не е имало достъп до
някои от селата хората не са бедствали. „Имаше всичко необходимо – ток, вода, хляб.
Имаше обходен път, който можеше да се използва. През първия ден помогнахме на
хора, които бяха закъсали с колите си на пътя”, обясни Георги Стоенелов. Той заяви, че
ситуацията в общината не е била от най-сложните. „Имало е и зими, в които снегът е
бил по-голям. Сега проблемът беше вятърът, който натрупа преспите по пътя”, обясни
Стоенелов. В тази зимна обстановка е продължила да работи обществената
трапезария, която е приготвяла топъл обяд за 109 души, приготвял се е обяд и за 25
души, които са ползвали услугата „Домашен социален патронаж”. „Само един ден в едно
от населеното място не успяхме да разнесем топлата храна, но това направихме веднага
на другия ден”, допълни кметът на Ново село.Общественият транспорт също се е
движел в общината, като в първия ден от усложнената зимна обстановка не е извършил
редовните си курсове.
Ледоходът спря риболова по река Дунав, каза за Радио „Фокус” – Видин Георги
Стоенелов, кмет на Община Ново село. Рибарството е потомствен занаят за голяма част
от местното население. Някои от жителите на малката крайдунавска община чрез
рибарство осигуряват доходи за семейството си. „Няма как да излезеш с лодка сега в
река Дунав, рискуваш да не се върнеш. Огромни ледени блокове плуват по реката и
могат да отнесат лодката и дори да я пробият”, заяви Георги Стоенелов. Той допълни,
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че е невъзможно рибарите да опънат мрежа при този ледоход по Дунав. „По това време
рибарите излизаха и се връщаха с богат улов, сега обикновено ловят распер. Някои
продаваха рибата, имаше голямо търсене. За съжаление ледоходът тази зима прогони
рибарите”, каза Георги Стоенелов.
Радио “Фокус”- Видин
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