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Публичното оповестяване на длъжниците на общината дава резултат – това стана ясно
по време на редовна пресконференция, която даде кметът на Видин Огнян Ценков,
съобщиха от пресцентъра на Общината. От началото на мандата той нееднократно
отправи призив както към физическите, така и към юридическите лица да погасят
задълженията си за местни данъци и такси, за да може местната управа да излезе от
тежката финансова ситуация, в която се намира, да работи нормално и да извършва
необходимите разплащания. От началото на годината до 15 юли са събрани над 3 870
000 лв. приходи, което в сравнение със същия период на 2015 г. е с 311 000 лв. повече,
като около 2 120 000 лв. са внесените пари от физически лица. Най-голям е делът на
събраните средства от такса битови отпадъци – над 1 870 000 лв. Издадени са общо 788
акта за установяване на задължения на физически и юридически лица на обща
стойност към 3 000 000 лв. От тях 2 акта са предадени на частен съдия-изпълнител.
Единият е за „Видахим“ АД – на стойност 1 104 000 лв.
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Началникът на отдел „Местни данъци и такси“ Владимир Георгиев обяви имената на
поредните 20 юридически и 14 физически лица, които не са изрядни платци към
Община Видин и имат сериозни задължения. Предстои актуализиране на списъците с
най-значимите длъжници и публикуването им в интернет страницата на общината.
Заместник-кметът Венци Пасков представи проектите в социалната сфера. В момента
се реализират 4. Единият от тях е „Приемна грижа”, по който 30 приемни семейства
обгрижват 30 деца. Вторият проект, който върви успешно е за обучение и заетост на
младежи до 29-годишна възраст. По него от 8 април са назначени 80 млади хора за срок
от 6 месеца в различни подразделения на Община Видин. Третият проект, с който
общината е кандидатствала по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
е „Независим живот”. Той е стартирал от 1 юли. Стойността му е 499 000 лв., като
първоначално се удовлетворяват потребностите на 100 потребители и се откриват 41
работни места. От 1 юли се осъществява и проект „Услуги за ранно детско развитие”, на
стойност 391 000 лв. Той ще продължи 29 месеца, като се предвижда да бъдат
обхванати 350 потребители (деца и родители). Предстои подписване на договор между
Община Видин и Агенцията за социално подпомагане по проекта „Топъл обяд”.
Стойността на проекта е 70 000 лв., като периодът е 10 месеца – от юли 2016 г. до
април 2017 г. Относно този проект Венци Пасков уточни: „При обявената обществена
поръчка първоначално не се явиха кандидати за доставка на хранителни продукти за
изпълнение на трапезарията, като впоследствие срокът бе удължен. На второто
обявление са се представили две фирми, от които едната не е имала пълния комплект
документи, а другата се е оттеглила от обществената поръчка. В момента Община
Видин обявява нова обществена поръчка“. Заместник-кметът обясни, че заради липсата
на доставчик ще се съкрати периода на изпълнение на проекта, което не е по вина на
Община Видин. Приоритетната група в случая са многодетни семейства на месечно
подпомагане, предвижда се да бъдат включени пенсионери и самотно живеещи с ниски
доходи. Следващият проект, по който се очаква да се подпише договор е „Активни”,
също по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” . Срокът за
изпълнение е 18 месеца, в него са заложени дейности по обучение и заетост на лица до
29 години, които не са регистрирани в Бюрото по труда, не са учащи и не желаят да
продължават своето образование. Ще бъдат ангажирани 50 лица, като
продължителността на проекта е 18 месеца, а заетостта е за 6 месеца. Този период ще
обхване подготовката на проекта, обучение (12 месеца), както и 6 месеца заетост. Ще
бъдат назначени на работа 20 младежи в строителството, 15 - в туризма и 15 готвачи.
Още един проект, който Община Видин разработва е за оборудване на Домашен
социален патронаж и млечната кухня. Той е депозиран във фонд „Социална закрила”,
като 10 % от бюджета му ще се осигурят от Община Видин. На пресконференцията бе
коментирана и темата за предстоящата по проект цялостна реконструкция на
пешеходната зона в град Видин. Огнян Ценков каза, че поводът за това са изнесени
данни по време на пресконференция на местната структура на БСП през изминалата
седмица, които не отговарят на истината и целят да заблудят общественото мнение.
„Ние няма да позволим това – поели сме ангажимент да информираме гражданите и да
представяме истинските факти“ – заяви видинският кмет.
Главният архитект на Община Видин Ангел Недялков обясни, че процедурата по избор
на всички обекти, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и
развитие, е спазена съгласно указанията, които са дадени от Министерството на
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регионалното развитие и благоустройството. Община Видин като кандидат е в първите
редици, с всички изрядно подготвени документи и спазваща всички необходими срокове.
Той подчерта, че по отношение на самото кандидатстване по Оперативна програма
„Региони в растеж“ продължават да се изнасят неверни данни. Във връзка със
съпротивата срещу цялостната реконструкция на централната пешеходна зона той каза,
че основната причина това да се направи е абсолютно компрометираната
инфраструктура - няма оттичане на водата поради запушване и са налице опасни
пропадания. Необходимо е да се смени не само тя, но и да се постави ново LED
осветление и видеонаблюдение. Според главния архитект на общината твърдението, че
това може да стане с частичен ремонт, е манипулация: „За да се смени една
водопроводна или канализационна тръба на дълбочина 2-3 м, трябва да се направи
демонтаж на плочите – в момента повечето от тях са напукани и при ремонта ще бъдат
подменени. Този вид пешеходна настилка не е удобна и същата такава настилка е
подменена в още 5-6 града в страната. Ще бъдат поставени гранитни плочи, със
специална обработка, която не позволява хлъзгане. С новия проект ние запазваме
абсолютно всичко, с изключение на повърхностната настилка и тотално подменяме
подземната инфраструктура“. Арх. Недялков допълни, че се премахва това, което е
възникнало незаконно – Ротондата пред театъра, фонтана пред Съдебната палата,
проекта пред музей „Конака“, както и цветарниците по ул. „Търговска“ – тези обекти не
са съгласувани с Националния институт за паметниците на културата и не разполагат с
разрешения за строеж.
На пресконференцията бяха изнесени и данни във връзка с работата на Общинския
контролен инспекторат. „От мeсец май 2016 г. досега са извършени 24 проверки за
„тротоарно право”, като са изготвени доклади и констативни протоколи, които са
предадени на компетентната служба за отношение. В 62 случая е оказано съдействие
на други служби по отношение връчване на книжа, призовки и др. на граждани и
институции. Извършени са 12 проверки по жалби от граждани, като са изготвени
съответните отговори, връчени са 160 наказателни постановления, наши и изпратени ни
от други общини. Съвместно с отдел „Общинска собственост” са проверени 5 бр.
общински жилища относно правомерното им ползване от наемателите” - съобщи
началникът на инспектората Константин Джунински.Съвместни екипи от служители на
Общинския контролен инспекторат и служители на Районно управление - Видин
периодично извършват обходи, проверка и контрол по неправилно паркирани МПС в
Крайдунавския парк, парк „Рова” и други уязвими места, като нарушителите се
санкционират. За организация на движението на територията на Община Видин се
изготвя Генерален план. Той обхваща всички комуникационно-транспортни площи,
обслужващи движението на пътно-превозни средства, маршрутите на превозните
средства по редовните и допълнителните линии за обществен превоз на пътници,
пешеходното и велосипедното движение и паркирането. Срокът на действие на този
план е 5 години.
Радио “Фокус”- Видин //
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