Последната среща за 2019 г. от инициативата
“Попитай кмета” се проведе в село Люляково
На 30 декември, само ден преди настъпването на
новата 2020 година, се състоя поредната 46 среща от
инициативата “Попитай кмета” (втора през новия мандат
на управление). Този път, изнесената приемна на кмета
на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, се
проведе в село Люляково, което домакинства
кампанията за трети път от началото на нейното
съществуване.
В клуба на пенсионера присъстваха около 25 човека,
които с интерес и нетърпение очакваха срещата си с
Валентин Димитров. Както всеки друг път и сега кметът
на Община Генерал Тошево започна с традиционния си
отчет за извършеното от Общинска администрация през
предходния месец. Празничния месец декември беше
наситен със събития, като пред жителите на село
Люляково бяха очертани няколко основни момента.
Като най-значими, кметът определи всички
мероприятия, свързани с Коледните и Новогодишните
празници в града – поставянето на коледната украса и
запалването на светлините на коледната елха в Генерал
Тошево; големият Коледен концерт на НЧ „Светлина –
1941“; Коледарския благослов, който събра 10
коледарски групи навръх 24 декември пред сградата на
Община Генерал Тошево и събитието Благотворителната
Коледа, благодарение на което бяха събрани средства за
закупуването на хранителни пакети на 260 човека от
общината.
Важни моменти през изминалия месец декември бяха и
двете заседания на Общинския съвет, които се проведоха
съответно на 2 и 19 декември; разяснителните
пресконференции, свързани с проектите за енергийна
ефективност на жилищни и обществени сгради и
срещата по проект “Повишаване достъпността до TEN-T
мрежата в транс-граничен район Негру Вода – Генерал
Тошево”, по Програма Interreg V – A Румъния-България
2014 – 2020.
На 18 декември тържествено беше отбелязана 160годишнина от рождението на ген. Стефан Тошев –
патрон на нашия град, а малко по-късно през деня бяха
раздадени и традиционните годишни награди в анкетата

„Спортист на годината“.
През целия месец продължиха дейностите по
хигиенизирането на селата в общината и поставянето на
снегозащитни съоръжения на места по общинската
пътна мрежа.
Като най-важен и значим момент от предстоящите
събития през месец януари, кметът Валентин Димитров
изтъкна работата по подготовката на Бюджет 2020,
неговото публично обсъждане и празненствата, свързани
с 60-годишнината от обявяването на Генерал Тошево за
град. Продължава и работата по всички проекти.
В края на срещата гостите имаха възможността да
зададат своите въпроси към кмета на Общината
Валентин Димитров. Най-дискутираната тема беше
свързана със състоянието на уличната мрежа в село
Люляково, по която, според жителите на селото не е
правен никакъв ремонт повече от 20 години. По тази
тема Валентин Димитров обясни изключително
подробно на присъстващите, кои улици ще бъдат
частично ремонтирани и кои изцяло рехабилитарани, в
какви срокове и благодарение на участието на Община
Генерал Тошево в кои проекти. Отговорите на всички
въпроси около този казус определено удовлетвориха
жителите на селото.
Останалите теми на разговор бяха свързани предимно с
проблеми в самото село – състоянието на закритото
сметище и навлизането му все по-навътре към селото;
проблемите с обхвата на всички мобилни оператори и
интернет услуги; увеличаването на броя на бездомните
кучета, както и все по-честите набези на чакали и лисици
в селото. Обсъдена беше и темата с уличното осветление
в селото, възможността за поставяне на нови LED лампи
и камери на определени места в Люляково.
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.

