Румен Видов: Развитието на Северозапада трябва да започне с инфраструктурата
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Конференция за инвестиционния климат в този регион се проведе в София Кметъ
т на община Видин участва в конференция „Предизвикателства пред инвестиционния
климат в Северозападна България”. „В този момент трябва с управляващите да се
разработи краткосрочен и дългосрочен план за развитието на Северозапдна България,
като се започне от инфраструктурата”, заяви на конференцията в столицата Румен
Видов. Той подчерта, че последните няколко правителства са завършили мандата си,
без дори да забележат, че има огромни проблеми в този район. „Напоследък много
форуми бяха проведени в отсъствието на кметовете от региона, което едва ли е
най-доброто решение”, посочи още Видов. На форума присъстваха кметове на общини от
Северозападна България и Томислав Дончев – министър по управление на средствата
от ЕС.
„
Държавата трябва да провежда целенасочена политика, за да се развие този регион”,
заяви Дончев. „Колкото и беден да е той, има сериозни предимства като това, че през
него минават няколко европейски транспортни коридора”, уточни още министърът. По
думите му проблемите в този район на страната са такива, че не е важно да се
определи колко пари по отделните европейските оперативни програми има, а да се
обединят средствата от няколко източника и да се насочат натам. Кметовете още
веднъж посочиха, че трябва да се тръгне от състоянието на инфраструктурата, която в
големи участъци не отговаря на европейските изисквания и за нея ангажимент трябва
да поеме държавата.
Конференцията „Предизвикателства пред инвестиционния климат в Северозападна
България” е заключително събитие по проект InvestNorthWest, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Организатор е Български
икономически форум. Целта на събитието е да обобщи постигнатите резултати по
проекта, да се дискутират слабите места в привличането на инвеститори към този
регион и да се набележат мерки за преодоляването им.
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