
Попитай кмета, с. Люляково, 31 октомври 2018 година 

Тридесет и третата среща в рамките на инициативата „Попитай 
кмета“ събра близо двадесет жители на с. Люляково, които 
дойдоха в пенсионерския клуб на селото, за да чуят отчета на 
кмета за изминалия месец и да зададат своите въпроси, да 
отправят предложения и критики към градоначалника. 

Обичайно, срещата започна с кратък анонс на предходната такава, 
която беше в с. Пчеларово, след което Валентин Димитров 
направи детайлна ретроспекция на свършеното от Общинска 
администрация през месец октомври. Кметът наблегна на темата 
за инфраструктурата, като изтъкна подписването на двата проекта 
за канализация и асфалтиране, които засягат и с. Люляково. В 
тяхното представяне той изтъкна, че заложените строително-
монтажни дейности ще решат голяма част от проблемите с 
водоподаването в селото. Представени бяха и течящите в момента 
ремонти от капиталовата програма на общината, по-големите от 
които са асфалтирането на улиците в града, реконструкцията на 
площада в с. Кардам, новите тротоарни алеи и паркинг в Генерал 
Тошево, както и изцяло подмененото осветление по главната 
улица на града. В културната сфера Валентин Димитров посочи 
освещаването на паметника на героя граничар от с. Краище, което 
се състоя на 12 октомври, откриването на новия читалищен салон 
в с. Сноп, както и силното представяне на тошевските музикални 
състави на престижни национални фестивали. Кметът обърна 
специално внимание на продължаващата работа по поддържане 
на тревните и паркови площи, благодарение на необичайно 
топлото време. 

В свободната зона за въпроси, предложения и критики жителите 
на с. Люляково засегнаха теми, които определят дневния ред в 
цялата община. Люляковци поставиха пред градоначалника 
въпросите за изпълнението на маршрутните разписания, ролята 
на личните асистенти и състоянието на гробищния парк в селото. 
Кметът отговори и на трите въпроса, като отбеляза, че решенията 
на определени проблеми изисква повече време, но това не 



означава, че няма да намерят своето положително развитие. Част 
от присъстващите попитаха кмета за съдбата на старото селско 
училище, а той пое ангажимент да проучи какъв е статута на 
сградата. Бурна реакция от страна на местните предизвика и 
скорошна подмяна на кабели, след която фирмата-извършител не 
е разчистила района, в който е работила. Градоначалникът прие 
това за сигнал и обеща да разбере кой е извършител на 
въпросните дейности и защо нарушава Наредба 1 в община 
Генерал Тошево. Срещата приключи с уговорка межди кмета и 
жителите на с. Люляково, догодина по това време в селото да 
вървят строителни дейности по водопроводите, включени за 
рехабилитация в последния спечелен проект от община Генерал 
Тошево.  

 


