Инициативата „Попитай кмета“ беше в село Кардам
На 30 юни след година и четири месеца прекъсване поради пандемията
от COVID – 19, се възобнови инициативата „Попитай кмета“. Мястото на
първата среща след прекъсването беше село Кардам в НЧ „Пробуда – 1941“.
В културната институция се събраха повече от 30 човека, които отново
имаха възможност да чуят отчета на кмета на Община Генерал Тошево
Валентин Димитров за изминалия месец и да отправят своите питания
и предложения към местното ръководство. По традиция кметът на Община
Генерал Тошево Валентин Димитров представи своя отчет за извършеното
от Общинска администрация през предходния месец юни, както следва:
На 2 юни се откри пенсионерския клуб в село Росица.
На 11 юни се проведе заключителна пресконференция по проект
„Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци – гр.
Генерал Тошево“.
На 25 юни се откри обновената сграда Районната служба „Пожарна
безопасност и защита на населението“ в Генерал Тошево. Присъстваха и гл.
комисар Николай Николов – директор на Главна дирекция ПБЗН и комисар
Дарин Димитров – директор на Регионална дирекция ПБЗН – Добрич.
Като значим момент през юли Валентин Димитров посочи протеста в
Кардам заради лошия път.
Градоначалникът съобщи на кардамци, че се извърши ваксинацията
срещу коронавирус в част от селата в община Генерал Тошево. Изворово,
Пчеларово и Малина са селата, в които мобилният екип на МЦ 1–Генерал
Тошево със съдействието на РЗИ – Добрич започна ваксинация срещу
коронавирус на желаещи и трудно-подвижни лица от населените места. На
всички желаещи да се имунизират е поставена ваксина по избор.
Кметът отчете, че Община Генерал Тошево организира среща с зам.
министъра на земеделието Явор Генчев и Боряна Алексова - заместник
изпълнителен директор в ДФ „Земеделие” на тема „Актуални възможности
за финансиране на земеделския сектор и преработвателната промишленост“
Също и, че стартира предоставянето на услугата „Допълнителна подготовка
за равен старт в училище“ по проект „Заедно можем да продължим”
Кметът Валентин Димитров отчете и всички провели се мероприятия
по Културен календа:
Организира се и се проведе Празникът на детето – 1 юни
На 1 юни в Актовата зала на Община Генерал Тошево, се състоя
тържествена церемония по орисването на първото родено бебе в нашата
община през настоящата 2021 година.
На 2 юни с венци и цветя се организира поклонение пред героичната
саможертва на поета-революционер Христо Ботев и загиналите за свободата
на България.

На 10 юни Добруджанският земеделски институт край град Генерал
Тошево и Селскостопанската академия организираха юбилеен празник „70
години с поглед в бъдещето“.
С тържествен концерт-спектакъл НЧ „Светлина-1941“ град Генерал
Тошево отбеляза своята 80 годишнина.
На 12 юни комплекс „Яница“ в село Крапец домакинства за осми път
на Фестивал на шлагерната и стара градска песен „Подари ми море”, където
гост – изпълнител беше Веселин Маринов.
На 14 юни в двора на ЦЛРП – Център за работа с деца в град Генерал
Тошево, се откри открито поредното единадесето издание на Лятна
академия „Патиланци“.
В училищата СУ „Никола Й. Вапцаров“ и ПГ по земеделие „Тодор
Рачински“ се състояха церемонии по връчване на дипломите на
дванадесетокласниците от Випуск 2021. В област Добрич има две пълни
шестици на матурите и те са на ученици от нашите училища, съобщи
градоначалникът.
На 20 юни се състояха два празника съборът на село Кардам и осмото
издание на Еньовски фолклорен събор „Край язовир Дрян“ в село Красен.
НЧ „Йордан Йовков – 1941 год.“ отбеляза своята 80 годишнина.
НЧ „Иван Вазов 1946“ отбеляза своят 75 годишен юбилей.
Като предстоящо през месец юли кметът Валентин Димитров очерта
следните моменти:
Продължават дейностите по проект „Рехабилитация на част от
водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с. Люляково, Община
Генерал Тошево“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
г.
Предстои асфалтирането на ул. „Бузлуджа“ в Кардам от общинския
бюджет.
На 3 юли предстои VII „Национален фестивал на лавандулата Генерал
Тошево“ `2021
Предстоят и патронни празници на някои читалища.
От 3 до 9 юли ще се проведе четвъртия Национален пленер по живопис
„Бялата лястовица“ в село Красен.
На 18 юли ще се състои поклонение пред Паметника на Васил Левски
в град Генерал Тошево – по повод 183 г. от рождението му.
И културните дейности за месец юли ще завършат с девети „Празник
на хляба, житото и Добруджа” в село Спасово.
На 12 юли предстоят два търга: в Генерал Тошево за отдаване под наем
на общинската земя и в Кардам за отдаване под наем на училищната земя.
Отново последната част, в която гражданите задават своите въпроси
към кмета, отправят предложения и препоръки, бе най-интересна. Тя

започна с благодарности от страна на кардамци за асфалтираните улици и
недоволството им към фирмата изпълнител.
Други наболяли проблеми на жителите на селото бяха състоянието на
улица „Шипка“ и осветлението на училището.
Дискутирана беше и темата за необходимостта от газифициране на
селото.
Част от присъстващите изразиха доволството си от услугите на
Домашния социален патронаж, който е част от социалната функция на
Общината.
По всички въпроси бяха дадени изчерпателни отговори, а хората
получиха гаранции, че всички проблеми, зависещи от компетенцията на
служителите на Общинска администрация и лично от кмета, ще бъдат
навременно разрешени.

