
34 поредна срещна на инициативата „Попитай кмета” се проведе в село 
Спасово 

В последния ден на месец ноември в село Спасово се проведе поредната 
34 среща от инициативата „Попитай кмета” на Община Генерал Тошево. На 
събитието присъстваха повече от 20 жители на селата Спасово, Сърнино и 
Сираково. Те с интерес изслушаха отчета за работата на Общинска 
администрация през изминалия месец и анонса за предстоящите събития 
през декември. След това хората зададоха своите въпроси към кмета на 
общината Валентин Димитров. 

И тази среща започна с предоставянето на отговори от последното издание 
на инициативата, което се проведе в село Люляково. Там широко 
дискутирана беше темата за транспортната схема на общината, безплатните 
карти за транспорт и случаите, в които микробусите не спират на спирките. 
Кметът Валентин Димитров подчерта, че от декември всички казуси ще 
бъдат разрешени и проблеми с транспорта в общината не се очакват.  

В своя отчет за свършената работа от Общинска администрация през месец 
ноември кметът Валентин Димитров изтъкна богатата програма по случай 
празника на град Генерал Тошево. Под егидата на празниците на града 
имаше 23 културни, музикални и спортни събития, които обогатиха живота 
на жителите от Генерал Тошево и околните села.  

Празненствата започнаха с отриването на две изложби – “Есенни 
хоризонти” и „Градът в миналото”, които все още могат да бъдат разгледани 
във фоайето на НЧ „Светлина – 1941”  - град Генерал Тошево. В 
Историческия музей пък беше открита гостуващата мобилна изложба 
„Алкохол и амбалаж”.  

Културният календар на Община Генерал Тошево беше обогатен с финалния 
етап на Националния конкурс за млади поетеси „Дора Габе” и обявяването 
на големите победители в него, гостуването на Драматичен театър „Йордан 
Йовков” – град Добрич с постановката „Гераците”, първата по рода си 
етновечер „С Добруджа в сърцето”, концерт на Силвия Кацарова, 
предшестван от Общоградско тържество и раздаването на годишните 
награди на отличените  фирми, земеделски производители и различни 
институции за постигнати високи професионални резултати в своите сфери.  

Спортните събития в празничните дни също присъстваха богато в календара 
на общината. Ученически крос „Будители 2018” даде началото на 
мероприятията. Последваха турнири по футбол, баскетбол, тенис на маса, 
конен спорт и спортен бридж.  



Междувременно беше открит и обновения паметник на загиналите във 
войните, пред който признателни граждани положиха венци и цветя в 
памет на героите.  

Празничната програма завърши с второто издание на Фестивала на сармата 
и кюфтето с участието на Ути Бъчваров и концерт на Любо Киров и група D2.  

 След края на празниците културните събития в общината продължиха. На 
10 ноември читалищният салон в село Кардам се оказа малък, за да побере 
желаещите да присъстват на тържеството за четиридесет и петата 
годишнина от създаването на пенсионерския клуб „Хан Кардам“. Няколко 
дни по-късно изцяло обновен пенсионерски клуб отвори врати в село 
Красен. Той се намира в сградата на читалището и носи името на 
емблематичната Йовкова героиня Албена. На 21 ноември в НЧ “Светлина – 
1941” се проведе осмото издание на общинския конкурс “Йовков и неговият 
свят”, който беше посветен на 138 години от рождението на големия 
български писател Йордан Йовков, а два дни по-късно в НЧ “Йордан 
Йовков” в село Росица се състоя празнично тържество по повод 138 години 
от рождението на Певеца на Добруджа.  

Като предстоящо през месец декември кметът Валентин Димитров 
анонсира няколко основни момента, свързани разбира се с предстоящите 
Коледни и Новогодишни празници. В началото на последния месец за 
годината стартира кампанията „Благотворителната коледа” за набиране на 
средства, с които ще се закупят хранителни пакети, които да бъдат 
раздадени на нуждаещи се в навечерието на светлите празници. НЧ 
„Светлина – 1941” ще стане дом на няколко Коледни концерта – 
образователните за учениците от двете учебни заведения в града и 
големият Коледен концерт „Вълшебна нощ” за жителите на Генерал 
Тошево, който ще се проведе на 21 декември от 18:00 часа. Преди това 
предстоят Коледарски благослов, откриването на Коледен базар, изложба 
и награждаването на Спортист на годината 2018. На 20 декември ще се 
проведе последното за годината Заседание на Общинския съвет. 

В първите дни на месеца продължава и обследването на общинската пътна 
мрежа за полагане на снегозащитни съоръжения на подходящите за целта 
места.   

Проблемите, които вълнуваха гостите в залата на местното кметство бяха 
познати – състоянието на уличната мрежа след отстраняване на аварии на 
ВиК – Добрич, предстоящата зима и снегопочистването в района, както и 
честото спиране на водата. 


