Във видинското село Драгичеви колиби живее само едно семейство
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Бойница. Парадоксът в малките общини е, че когато се откриват работни места по някои
от програмите ние нямаме кого да назначим, каза за радио “Фокус”- Видин Анета
Генчева , кмет на най-малката община в страната – Бойница. В Община Бойница живеят
малко над 1600 души. Селата са разположени по границата със Сърбия и обезлюдяват,
като тази тенденция е започнала още преди 30 години, категоричен е кметът на
Бойница. Тя посочи, че в 6-те села на общината над 70% от населението са пенсионери,
а има и села, в които живеят само пенсионери. “В нашата община се намира село
Халовски кобили, в него не живее никой повече от 10 години. На път е да го последва
село Драгичеви колиби – там живее едно семейство и въпрос на години е и това село да
изчезне. В Шепиково има 5 семейства, средната възраст на хората там е над 70 години
и след тях никой няма да дойде да живее в това отдалечено място”, категорична е
Анета Генчева. Тя посочи, че заради падналия сняг има проблем с доставката на хляб в
Шепиково, тъй като до селото при сняг единственото превозно средство е конската
шейна. Тя посочи, че в общината са навлезли доста големи фирми, които се занимават
със земеделие, но те не създават работни места за местните хора. “И тук нещата нещо
не са наред. Фирмите изорават наетите площи, взимат субсидии, но после голяма част
от площите остават незасети”, допълни Генчева и заяви, че трябва по-голям контрол да
се оказва при отпускането на субсидии. По-голяма част от малкото работни места в
Община Бойница са заети от хора, които пътуват от Видин, защото в населените места
на общината няма подходящи специалисти, уточни кметът на Бойница. радио "Фокус" Видин
{loadposition user28}

1/1

