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Във Видин последният план за организация на движението е от 2003 година.
Съгласно наредба на
МРРБ планът за организация може да бъде валиден
до 5 години. Това каза за Радио “Фокус”- Видин
комисар Ваньо Димитров
, началник отдел „
Охранителна полиция
” към ОД на
МВР-Видин
. Преди около 4 месеца със съдействието на органите от „Пътен контрол” и общината е
изготвен нов план за организация на движението. Комисар Димитров обясни, че няма
информация каква е причината този план все още да не е приет от Общинския съвет.
По думите му изготвеният план е много подробен и отговаря на съвременната
дадености на града. Предвижда се затваряне на улици, така че движението по тях да
бъде еднопосочно с цел да се осигурят повече паркоместа. Според него, новият план
ще бъде приет евентуално след като бъде сформиран и влезе в правомощия новият
състав на Общински съвет-Видин.
Последното заседание на Областната комисия по безопасност на движението по
пътищата се проведе в края на месец юли. Тогава съобщиха, че се предвижда
удължаване на участъка на еднопосочното движение по улица „Цар Симеон Велики”.
От центъра чак до улица „Широка”. По този начин най-натоварената част от улицата –
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търговската, ще стане еднопосочна, движението ще се облекчи и ще се създадат нови
парко-места.
Освен по улица „Цар Симеон Велики”, от комисията предложиха еднопосочно да стане
движението и по улиците „Разлог” и „Александър Стамболийски”, както и по улица
„Бдин” в участъка от ул. „Райна Княгиня” до ул. „Княз Борис”. Тези промени в
движението ще бъдат възможни едва след утвърждаването им от Общинския съвет.
До момента обаче такова решение няма.
Радио "Фокус" - Видин
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