Адриана Паскова, кмет на село Покрайна: С приключване на работата по Дунав мост 2 се увеличи б
Написано от ivailo
Понеделник, 10 Март 2014 11:44

С приключване на работата по Дунав мост 2 се увеличи безработицата в село
Покрайна, каза за Радио “Фокус”- Видин Адриана Паскова, кмет на селото. По думите й,
голяма част от младите хора са били наети на работа по строителните дейности на
моста. “Хората в селото живеят все по-трудно, но това е цялостната картина в
Северозападна България. Има хора от селото, които са заминали на работа в чужбина,
но не трайно. Те се връщат и инвестират парите си в поддръжка на домовете си в
селото с мисълта да се върнат в родната страна в един по-хубав момент”, каза още
Адриана Паскова. От началото на тази година няма регистрирана нито една кражба в
селото. „Фактът, че няма битова престъпност при нас е много радващ. Според мен това
се дължи на близостта до града, до полицията, с която много добре работим. Хората
живеят спокойно, че няма кражби”, обясни Адриана Петрова. По думите й един от
проблемите в селото са лошите улици, които пролетно време по време на дъждовете се
влошават. „Работим с общината по баластрирането на улиците. Миналата година
успяхме да баластрираме три от големите улици в селото. Тази година продължаваме и
се надявам, че ще успеем да подобрим тяхното състояние”, разказа Адриана Петрова.
Като цел за тази година кметицата на село Покрайна си е поставила довършване на
ремонта на сградата на кметството. „Редовно кандидатстваме по програми за
поддръжка на улици, паркове и градинки. Това е много добре за малките населени
места, според мен”, каза Адриана Петрова. По думите й Покрайна е едно от
най-големите села в областта и има нужда от програми за „помощ у дома” или лични
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асистенти. „Около 15 човека в селото са трудно-подвижни, нямат близките, които да се
грижат за тях, не могат да си купят хляб и да си вземат пенсиите. Трябва да имат лични
асистенти. Ние, хората от кметството, сме поели грижите за тях към момента”, обясни
Адриана Петрова. Тази година църквата „Света Троица” в село Покрайна, която е една
от най-старите в региона, ще навърши 140 години. От кметството ще кандидатстват по
проект, който да спомогне за основен ремонт на църквата, от който тя се нуждае. „Тази
година на Света Троица ще отбележим цели три празника – юбилей и традиционния
празник на църквата, както и празника на селото - и отсега се подготвяме за тях”,
допълни Адриана Петрова, кмет на село Покрайна.
Радио “Фокус”- Видин
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