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На протестното шествие, което се проведе преди месец ние отправихме конкретни
искания към местните власти и нито едно от тях не бе изпълнено, каза за радио
“Фокус”- Видин Любомир Йонов, един от организаторите на Инициативен комитет за
възраждане на Видин. Според него това е основната причина и за свикването на нов
протестен митинг на 5 май. Той посочи, че Инициативният комитет среща подкрепа от
видинското гражданство. “При нас непрекъснато идват хора, искат да блокираме главет
път Е 79, да блокираме общината. Ние отговаряме, че това не е необходимо, че трябва с
разумни действия да накараме изпълнителната власт и политиците да се вслушат в
нас”, допълни Йонов. Той посочи, че проблемите с обезлюдяването на Видин, със
застаряването на населението и липсата на икономически субекти не са натрупани само
от един мандат на управление. “Но трябва да посоча, че през последните години те
чувствително се изостриха. Най-бедният регион понася най-тежко икономическата
криза, нашите имоти най-драстично се обезцениха, при нас са най-ниските доходи, в
най-скоро време по ред причини ще си отиде и Видинската болница, а това ние не
искаме да се допусне и затова настояваме за спешни мерки”, обясни Йонов. Той изрази
недеволство , че ръководството на над 21 институции се изнесло извън Видин в
близките градове Монтана и Враца.”На 23 март когато бе първото протестно шествие
видинското гражданство като че ли се събуди, доказа, че не иска повече да бъде
заложник на различни правителства, които нехаят за съдбата на видинския регион 20
години”, категорично заяви Любомир Йонов. Според него Монтана има силно лоби от
народни представители , които успешнопривличат средства за развитие на тамошния
регион, до като това не се случва във Видин и затова болниците в Лом и Монтана няма
да бъдат закрити, а Видинската болница постепенно върви към закриване. радио
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