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Ситуацията със сметосъбирането във Видин излиза извън контрол. Заяви на
извънреден брифинг Добромир Дилов, изпълняващ длъжността кмет на община Видин,
предаде репортер на Радио “Фокус”- Видин. Той обясни, че в момента общината е наела
камиони и работници от строителната група извършва събиране на отпадъците.
„Стачкуващи служители на фирмата по чистотата пристъпиха към саморазправа със
служители на община Видин като не им позволяват да почистват центъра на града.
Хората от единия камион заявяват, че няма да се върнат.
//
Сигнализирана е полицията, но мисля, че това не е редно и се надявам да
стане ясно, че общината прави всичко възможно да се намери изход от тази ситуация,
но явно някой има интерес Видин да е затънал в боклуци и да е в черната хроника,
въпреки хубавите неща, които се случват в нашия град”, обясни още Дилов. Според
него, почистването в центъра на Видин ще продължи и утре, като служителите ще
бъдат охранявани с полиция. „Не вярвам, че целта на стачните действия са общината да
затъне в боклуци. Разбираме стачкуващите и заставаме зад техните искания”, допълни
Дилов. Той добави, че не може с цената и здравето на хората да се притиска фирмата
да изплати заплатите на работниците си.
Около 50 души от фирмата – концесионер по чистота във Видин протестираха днес към
12 часа на ул.”Цар Александър ІІ”, предаде репортер на Радио “Фокус”- Видин. Хората
протестираха срещу неизплатените заплати от 8 месеца. Работещите развяваха знамена
на КНСБ. Пред протестиращите Любомир Петков, председател на РС на КНСБ – Видин
прочете декларация, в която припомни, че на 13 януари е подписано споразумение с
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представителя на фирмата-концесионер за неизплатените трудови възнаграждения,
като бе определен график за изплащане на работните заплати. „Графикът не бе спазен
от работодателя и нищо не е изплатено на работниците и служителите към
дружеството. Социалното напрежение нараства – спрян ток, неплатени сметки от
страна на стачкуващите”, се посочва в декларацията. С викове „Гладни сме!”приключи
протестът на стачкуващите. Общо 114 са работещите във фирмата, 104 от тях
стачкуват.
Радио “Фокус”- Видин
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