34 милиона лева е бюджетът на община Видин за 2011 година
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Видин. 34 милиона лева е бюджета на община Видин за 2011 година, стана ясно по
време на публичното му обсъждане в залата на Общински съвет – Видин, предаде
репортер на радио “Фокус”- Видин. Голяма част от средствата в бюджета са
предвидени за улиците – «Елин Пелин», Улица № 15, «Петко Рачев Славейков»,
«Преславска», «Цар Михаил ІІІ Шишман», «Алеко Константинов», «Тополовец»,
«Редута», «Иван Шишман» и «Георги Бенковски». Над 604 200 лева е размерът на
средствата, отделени за асфалтиране на над 20 улици в града. Средства ще се заделят
и за ремонти на улиците в Дунавци, Ботево, Цар Симеоново, Капитановци и други
населени места. До края на тази седмица ще се сключи договора с банката, от която
община Видин взема кредит в размер на 4 милиона и 950 хиляди лева. Кметът на
община Видин инж. Румен Видов изтъкна, че 7 милиона лева са необходими, за да се
рехабилитира булевард «Панония» и видинския надлез. Според него тези средства не
могат да се заделят от местните приходи. Видинският градоначалник подчерта, че ще се
наложи да търсят финансиране от други източници. Цветан Асенов, заместник-кмет по
развитие на инфраструктурата обясни, че от капиталовите разходи през 2011 година
175 хиляди лева ще се заделят за основен ремонт на музей «Конака». «4 000 лева ще
струва ремонтът на Гребната база. 380 хиляди лева ще струва ремонтът на улиците в
квартал «Нов път». На 140 хиляди лева възлиза изграждането на асансьор в общината.
Видинското общежитие вече ще има ново видеонаблюдение за 6 000 лева.», каза още
Асенов. Инж. Видов заяви, че през 2011 година започва изграждането на общински
приют за кучета на стойност 240 хиляди лева. Според видинският кмет и в другите
общини трябва да действат подобни приюти. Основните приоритети на община Видин
през 2011 година ще бъде развитието на икономиката, туризма, образованието, спорта,
културата и социалните дейности. «2011 година не се очертава да бъде по-различна от
2010 година в социално-икономическо отношение. Длъжни сме да осигурим основните
жизнени функции през 2011 година, въпреки икономическата криза. Необходими са
допълнителни усилия за събиране на местните данъци и такси, както и вземанията
през предишни периоди. Тази година ще бъде тежка във финансово отношение за
общината. Надявам се това да е последният кризисен бюджет», обобщи инж. Румен
Видов. радио "Фокус" - Видин
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