Улици и къщи в ромския квартал „Нов път” продължават да са наводнени
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Близо 15 души, жители на ромския квартал „Нов път” се бяха събрали днес пред
сградата на видинската община с искане да се срещнат с изпълняващия длъжността
кмет на общината инж.Добромир Дилов, предаде репортер на Радио “Фокус”- Видин.
Жителите заплашиха, че утре на площада пред общината ще има 400 души, защото къщи
и улици в квартала са под вода вече близо месец. На пресконференция след заседание
на Кризисния щаб инж.Добромир Дилов заяви, че продължава да е в сила Общинският
план за защита при бедствия и аварии в частта за наводнение на територията на
квартал „Нов път”.
//
Назначена е комисия, която утре ще провери на място в квартала има ли
възможност за временно или трайно решение на проблема. „Стигна се до частично
решение на проблема, прокопаха се канали, отведоха се до една отходна тръба, която
отвежда през пътя, като Община Видин изготви обезопасяване с решетки за да не се
допуска затлачване от боклуци. На следващата сутрин решетките бяха откраднати”,
обясни Добромир Дилов. Той посочи, че част от улиците вече са отводнени, като вчера
се е появил проблем на нови места. Към момента се прокопават нови канали , пуснато е
писмо до „напоителни системи” да си почистят каналите, за да може водата в ново
възникналите залети места да се оттече. От РСПБЗНС ежедневно изпомпват водата, но
тя е подпочвена – почвата е изключително не поема и не поема новите количества дъжд
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и сняг. Цялостно решение на проблема може да има само при изграждане на
канализация в квартала. Това можеше да стане с проекта за „Воден цикъл”, който се
изпълнява във Видин, като за цялостното решение на проблема са били необходими 140
млн.лв., за този програмен бяха одобрени 85 млн. лв, като бе отхвърлена канализацията
на „Нов път”.
Радио “Фокус”- Видин
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