Инициативата „Попитай кмета“ беше в Генерал Тошево
На 27 февруари се проведе поредната среща от инициативата „Попитай
кмета“ в Клуб на пенсионера №1 на ул. „Опълченска“ в града, където се
събраха повече от 30 човека, те отново имаха възможност да чуят отчета
на кмета за изминалия месец и да отправят своите питания и
предложения към местното ръководство.
По традиция градоначалникът Валентин Димитров представи своя отчет
за извършеното от Общинска администрация през предходния месец
февруари. Очертани бяха няколко основни момента от втория за годината
месец.
От 1 февруари 2020 година община Генерал Тошево стартира
реализиране дейностите по проект „Подобряване пригодността за заетост
и предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда на територията на
община Генерал Тошево“. Той се осъществява съгласно
Административен договор за безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез ВОДЕНО
ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, процедура за подбор на
проекти BG05M9ОP001-2.037 МИГ Балчик – Генерал Тошево.
Като най-значим момент през февруари Валентин Димитров посочи, че
между 3 и 5 февруари по Оперативна програма „Предоставяне на
индивидуални пакети хранителни продукти 2017 – 2019 г.“ бяха
раздадени пакети на 831 крайно нуждаещи се жители на общината.
На 4 февруари Управителният съвет на Проект „Красива България“
официално обяви одобрените за финансиране и реализация през
настоящата 2020 година 48 проектни предложения. Сред избраните
попада и „Основен ремонт и обновяване на Спортна зала към СУ „Н. Й.
Вапцаров“ – етап 2“ на Община Генерал Тошево. На следващия ден се
проведе Заседание на Общинския съвет с основна точка приемане на
Бюджет 2020.
Градоначалникът съобщи, че Общината вече разполага с нов училищен
автобус за пътуващите ученици. Автобусът е 36 местен.
Кметът Валентин Димитров отчете и провелото се ритуално зарязване
на лозите за здраве и берекет навръх Трифон Зарезан придружено с
награждаване на участниците в литературния конкурс „Вино и любов –
любов и вино“ и конкурс за „Най – добро домашно вино“.
На 18 февруари в Исторически музей – град Генерал Тошево официално
беше открита гостуващата изложба от фототабла, представящи живота и
делото на Васил Левски, на Регионален исторически музей – град Ловеч.
На 19 февруари тържествено беше отбелязана 147-годишнината от
гибелта на Васил Левски с поклонение пред паметника на Апостола в
Централния градски парк на Генерал Тошево.
Кметът съобщи, че продължават ремонтите на читалищните сгради в село

Кардам и село Спасово.
Продължава и работата по проект за повишаване на енергийната
ефективност в сградата на ГПУ „Гранична полиция“ в град Генерал
Тошево. Основните дейности, предвидени за този обект са подмяна на
дограма, облицоване на цокли, топлоизолация на покрив и фасада и
подмяна на осветителни тела и изграждане на евакуационно осветление.
Усилено се работи и по строителството на новите гаражни клетки за
пожарни автомобили. Паралелно с тяхното изграждане се извършват и
дейности по енергийното обновяване на съществуващата сграда на
Пожарната служба. Надяваме се на финансиране за нова пожарна кола.
Започна и ремонта на сградата на Районен съд – Генерал Тошево и две
многофамилни жилищни сгради.
В заключение кметът отбеляза , че така до месец септември 2020 година
бройката на санираните обекти ще стане 12 многофамилни и 11
административни сгради.
Като предстоящо през месец март кметът Валентин Димитров очерта
следните моменти:
Продължават отчетните събрания по селата, които нямат аналог в
страната.
На 1 март ще се отбележи Ден на мартеницата и Деня на самодееца.
На 2 март ще се организира и състои празничен концерт по повод 3.III.
На 3 март ще се състои церемония по отбелязване на Освобождението
на България от турско робство пред паметника на Император Александър
II и поднасяне на цветя на паметниците на Генерал Стефан Тошев и
Васил Левски.
На 8 март жените ще празнуват Международен Ден на жената.
На 9 март Нидал Алгафари ще представи книга в 16:30 ч. в зала „Дора
Габе“ на общината.
Същият ден, 9 март, от 15:00ч. ще бъде посрещната делегация от гр.
Твърдица РМолдова
На 17 март ще се състоят откриване на филателна изложба „140 години
Български пощи“ и представяне на нова марка „60 години град Генерал
Тошево“
На 21 март ще отбележим Тодоровден /„Конски Великден“/ с ритуал и
народна кушия в с. Кардам.
Турнир по конен спорт в памет на доц. Тодор Тодоров.
И не на последно място градоначалникът отбеляза, че продължават
строителните дейности в Общината.
Отново последната част, в която гражданите задават своите въпроси
към кмета, отправят предложения и препоръки, бе най-интересна. Тя
започна с препоръка на гражданка да се оправи маркировката на
пешеходните пътеки покрай магазин АВС.

Друг наболял проблем на гражданите е липсата на кошчета по улица
„Опълченска“, както и ограничения брои на контейнерите за био
отпадъци.
Бяха засегнати проблемите с бездомните кучета. Дискутирана беше и
темата за необходимостта от изграждане на воден цикъл и ремонт на
някои улици, и направата на пешеходна зона на жп линията в района на
гарата.
По всички тях 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.

