В края на месец юни “Попитай
кмета” посети село Кардам
В самия край на месец юни – на 26-ти се проведе
поредната 41 среща от инициативата “Попитай кмета”.
Този път изнесената приемна на кмета на Община
Генерал Тошево Валентин Димитров, се проведе в село
Кардам. За отбелязване е фактът, че точно преди година
– през 2018 г. и пак през месец юни, „Попитай кмета“
отново гостува в Кардам и отново пред препълнената
зала в Пенсионерския клуб.
В клуба, където беше срещата присъстваха много хора
– повече от 60 човека, които с интерес и нетърпение
очакваха гостуването на Валентин Димитров.
Определено може да се каже, че това беше найпосетената среща от създаването на инициативата. И
обяснението беше налице – заради зачестилите проблеми
с водоподаването в село Кардам. По традиция
инициативата “Попитай кмета” започна с кратък отчет за
извършеното от Общинска администрация през месец
юни.
Изминалите 30 дни бяха доста богати откъм събития,
които в рамките на няколко минути бяха набързо
очертани от кмета на общината. Като част от програма
на културния календар през месец юни бяха посочени
Вторият фолклорен фестивал „Среща на поколенията“,
който се проведе в село Преселенци, отбелязването на
Деня на Ботев, който по традиция се чества на 2 юни,
Земляческата среща в село Калина, Шести Национален
Фестивал на лавандулата, който се състоя в град Генерал
Тошево и Съборът на родовете и традициите „Край
язовир Дрян“. Към всички изброени събития интересът
беше огромен.
През месец юни Общинска администрация работи
много усилено и в полза на децата. Официално беше
открита нова детска площадка в града, която се намира
на ул. „Трети март“, между блокове №38 и №40. На 3
юни малко след края на учебната година пък официално
беше даден старт на дългоочакваната Лятна академия
„Патиланци“, където през това лято над 70 деца ще
осмислят своето свободно време, ще се учат и
забавляват. В края на месец юни и началото на месец
юли пък, в рамките на 10 дни общо 54 деца, разделени в

две смени бяха на летен лагер край Шабла.
На 7 юни в Добруджански земеделски институт край
град Генерал Тошево се проведе традиционният Ден на
отворените врати, като гости на ежегодната проява бяха
партньори на института и земеделски производители от
региона и страната.
В средата на месеца в града се осъществи първата по
рода си кампания на Български червен кръст за събиране
на дрехи, годни за употреба. 45 домакинства се
включиха в инициативата и събраха огромно количество
дрехи, които бяха предадени на организацията.
Горе-долу по същото време със заповед на РЗИ –
Добрич беше възстановено използването на вода за
питейни нужди след продължилата 38 дни водна криза в
квартал Пастир.
На 16 юни в село Кардам беше открит обновения
площад пред кметството с кратка музикална програма.
От Капиталова програма 2019 започнаха следните
ремонтни дейности: на сградата на ЖП гарата в Генерал
Тошево, на клуба на ул. „Петко Д. Петков“ и на Клуба на
инвалида. Продължава и санирането на блока по ул.
Опълченска“. През месец юни завърши частичната
рехабилитация на пътя Пчеларово – Царевец и се
възобновиха строителните дейности по пълната
рехабилитация на пътя между селата Василево и
Балканци.
Като предстоящо през по-бедния откъм събития месец
юли, кметът Валентин Димитров изтъкна няколко
пункта. Сред тях са Вторият пленер по живопис „Бялата
лястовица“, който завърши с изложба на творбите на 2
юли, Фестивалът на руската песен в село Дъбовик,
празникът на хляба, житото и Добруджа в село Спасово,
жътвените кампании на пшеницата и лавандулата в
региона и продължаването на изпълнение по обекти от
Капиталова програма 2019.
В края на срещата дойде и най-интересната част, в
която гостите имаха възможността да зададат своите
въпроси към кмета. Най-голяма дискусия се получи
около проблема с водоподаването в село Кардам.
Липсата на налягане, честите аварии и безводието
нажежиха страстите до червено. Специално за тази
среща кметът на Община Генерал Тошево беше поканил
представители от ВиК – Добрич, които имаха

възможността да обяснят причините за проблема с
липсата на вода и да отговорят на множеството въпроси
на жителите на село Кардам. Присъстващите поискаха
категорични гаранции за овладяване на ситуацията и
справяне с проблема. В противен случай те заявиха, че
недоволството им ще прерасне в граждански протест и
затваряне на пътя към границата с Румъния.
Освен главния проблем, свързан с водата хората
отвориха и други теми за дискусия като състоянието на
уличната мрежа в селото, изоставените дворове, които
не се почистват и познатия казус с високата скорост по
главната улица и възможността за справяне с този
проблем.

