“Попитай кмета” посети и село Преселенци
В последния работен ден на месец август, се състоя
поредната среща от инициативата “Попитай кмета”.
Този път, изнесената приемна на кмета на Община
Генерал Тошево Валентин Димитров, се проведе в село
Преселенци и събра жителите на селото на обновения
площад пред НЧ „Нов живот“.
Както всяка друга среща и тази започна с
предоставянето на традиционния отчет за извършеното
от Общинска администрация през предходния месец
август. Бяха очертани няколко основни момента. Като
най-значими, кметът определи строително-монтажните
дейности, които се извършват на няколко места на
територията на общината. През целия месец имаше
ремонт в Домашния социален патронаж, който вече
приключи. Паралелно с него се движиха и дейностите на
гробищния парк, където се изгражда нов Траурен дом.
През август започна основният ремонт и на НЧ „Дора
Габе 1940“ в село Дъбовик, който се финансира по
проект „Развитие и популяризиране на общото
наследство“ по Съвместна оперативна програма по ЕИС
„Черноморски басейн 2014-2020“. В сътрудничество с
Община Мурфатлар (Румъния) и Общински съвет
Болград (Украйна).
На територията на общинския център продължава
полагането на пътна маркировка, а ремонтът на пътя от
Генерал Тошево до ГКПП Кардам навлиза в
съществената си фаза.
През месец август акцент падна и върху няколко
значими културни мероприятия. Най-голямото от тях
беше успешното провеждане на XXII Фолклорен събор
„Богородица“ в град Генерал Тошево, който събра над 60
състава и още толкова индивидуални изпълнители от
цяла Североизточна България. Ден преди началото на
събора, в сградата на Общинска администрация беше
подписан и първият договор за сътрудничество между
град Генерал Тошево и град Твърдица, район Тараклия,
Република Молдова. В средата на месеца в село Кардам
с празничен концерт беше отбелязана 80-годишината на
НЧ „Пробуда – 1941“. На 27 август пък служители на
Общинска администрация и признателни граждани се
поклониха пред върховната саможертва на пилотите –

герои, почетни граждани на Генерал Тошево – кап.
Венко Савов и ст. лейт. Йордан Тенчев. В последния ден
на месеца официално беше закрито тазгодишното
издание на Лятна академия „Патиланци“, която цяло
лято осмисля свободното време на децата.
Като предстоящо през месец септември, кметът
Валентин Димитров изтъкна няколко основни пункта.
Голяма част от тях обаче са с културна насоченост и
предвид последните събития, свързани с
разпространението на коронавирус, провеждането им до
последно ще бъде под въпрос. Все пак той отчете, че се
подготвят: V Празник на плодородието „Кардамска
есен“ в село Кардам (на 5 септември); XVII Фолклорен
празник „Славеи пеят в Пчеларово“ и събор на селото
(на 6 септември); Патронен празник на НЧ „Съединение
– 1943“, село Изворово; събор и празник на село Сноп
(на 9 септември); XI Международен събор на българите,
преселени от Северна Добруджа, село Дъбовик (9, 10 и
11 септември); Културни празници „Албена“ 2021;
честване на 80-годишнина на НЧ „Нов живот“ в село
Преселенци (25 септември).
Продължават дейностите по капиталовата програма на
Община Генерал Тошево за 2021 г.
В края на срещата гостите имаха възможността да
зададат своите въпроси към кмета на Общината
Валентин Димитров. Това винаги е най-интересната част
и жителите на селата поставят не един и два въпроса към
своя гост.
Най-голяма дискусия се получи около проблемите,
свързани с поставянето на изкуствени неравности тип
“легнал полицай” в селата (въпреки че такива вече
съществуват), високата скорост, с която преминават
колите през главните улици на селото и лошото
състояние на уличната мрежа.
Жителите на село Преселенци зададоха и няколко
въпроса, свързани с проблемите с чистотата и
изхвърлянето на битови и строителни отпадъци;
бездомните кучета наличието на стари, изгнили и опасни
дървета, които в даден момент могат да застрашат
здравето и живота на хората. Повдигната беше и темата
за промененото разписание на маршрутката, която
минава през селото.
По всички повдигнати теми кметът Валентин

Димитров даде своите изчерпателни отговори и
гаранции, че всички проблеми, касаещи неговата работа
и зависещи от компетенцията на служителите на
Общинска администрация, ще бъдат навременно
разрешени.

