Иван Каменов: Пътният участък Киреево – Раковица се почиства с неподходяща техника
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Всяка зима се затваря този пътен участък от третокласния път , за който съобщиха от
Агенция пътна инфраструктура - в участъка Киреево - Раковица и в участъка Церова
вода – Раковица, каза за Радио “Фокус”- Видин Иван Каменов, кмет на Община Макреш.
Той посочи, че още през нощта – в 1 часа е изчистена вътрешната мрежа на на
населените места в общината, но не може да се прехвърли общинската техника и да
изчисти улиците в село Киреево. „За мен това е недопустимо. Всички знаят, че това е
кризисен участък, със снегонавявания и в същото време се почиства с техника, която и
липсва силата да се справи с преспите. Трябва си тежки машини, а не такива, които са
изпратени. Но, общината нищо не може да направи, след като фирмата, която чисти
има четиригодишен договор”, заяви Иван Каменов. Той посочи, че Социалният
патронаж се намира в общинския център Макреш , а в Киреево има възрастни хора,
които се обгрижват.”Тази сутрин не можаха да дойдат и от Бюрото по труда от Кула и
безработните от община Макреш няма как да си заверят подписите за месеца.
„Провалихме и бюджетната сесия, защото не можаха да дойдат съветниците от
Киреево. Машината на Община Макреш стои в Раковица и чака да се отвори 7 км
третокласен път за да отидем до Киреево и да почистим там улиците и гробищния парк.
И това е всяка година”, категоричен е кметът на Община Макреш. Според него от
почистващата фирма не се полагат достатъчно усилия защото, машините почистват
пътния участък на интервал от 5-6 часа, но когато има снеговалеж би трябвало да се
почистват по-често. „Не съм човека, който може да контролира това и не знам защо го
правят. Според мен не полагат усилия защото знаят, че селото е малко и тук живеят
предимно възрастни хора”, допълни Иван Каменов. Той заяви, че разполага с тежка
техника и ако държавата поиска да плати общината ще разчисти пътя до Киреево.
„Накрая сигурно и така ще се случи, но ще бъде за сметка на общината. Явно ние имаме
повече пари от държавата”, обясни Каменов. Радио “Фокус”- Видин {loadposition
user28}
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