Първата среща от инициативата „Попитай кмета“ в
новия мандат на управление се проведе в село Кардам
На 29 ноември се състоя първата среща от
инициативата “Попитай кмета” във втория мандат на
управление на Община Генерал Тошево на Валентин
Димитров. Този път, изнесената приемна се проведе в
село Кардам, където по традиция интересът към подобен
род събития винаги е огромен.
В местния клуб на пенсионера присъстваха над 40
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 ноември. А той
беше наситен със събития.
Разбира се, най-значимият момент през месец ноември
беше празникът на града. За трета поредна година
кулинарят Ути Бъчваров навива сарми в центъра на
Генерал Тошево, с които след това бяха почерпени
жителите и гостите на града ни. На площад „Бялата
лястовица“ Стенли и Фънки изнесоха незабравим
концерт, а в програмата за празниците имаше още много
спортни и културни събития.
В началото на месец ноември клетва положиха новите
общинските съветници, като за председател на
Общинския съвет беше избрана Яна Бонева,
превръщайки се в първата жена, оглавявайки този пост в
историята на градската управа. Малко по-късно кметът
на Община Генерал Тошево Валентин Димитров
представи новия заместник-кмет, който ще отговаря за
ресор „Образование, младежки дейности, спорт, култура,
вероизповедание, международно сътрудничество,
социални дейности и домашен социален патронаж“ –
Румен Мунтянов.
През месец ноември имаше и много културни събития
– читалището в село Росица беше домакин на празник,
посвестен на 139-годишнината от рождението на Йордан
Йовков. В Община Генерал Тошево се проведе
награждаването на авторите на най-добрите
произведения от литературния конкурс „Земя на
пеещите колелета“, посветен също на Певеца на
Добруджа. В средата на месеца пък в село Красен се

проведе втория фотопленер „Есенни хоризонти“.
През месец ноември приключи първата фаза от
ремонта на спортната зала в СУ „Никола Й. Вапцаров“,
както и дейностите по някои обекти от капиталовата
програма. Продължава и подготовката на проекта за
рекултивацията на закритото депо в квартал Пастир.
Като предстоящо през месец декември, кметът
Валентин Димитров изтъкна няколко пункта, основно от
богатия календар на Община Генерал Тошево по повод
Коледните и Новогодишни празници.
За месец декември са планирани и насрочени две
заседание на Общинския съвет. Започва и подготвянето
на Бюджет 2020 на Община Генерал Тошево. В рамките
на няколко дни ще се проведат общо три
пресконференции във връзка с проектите за
трансгранично сътрудничество и енергийна ефективност
на жилищни и обществени сгради.
В края на месеца ще бъдат раздадени годишните
награди в областта на спорта. Ще бъде чествана и 140годишнината от рождението на патрона на нашия град –
ген. Стефан Тошев. Коледен концерт, базар и богослов
ще радват жителите и гостите на Генерал Тошево покрай
светлите празнични дни.
В края на срещата присъстващите имаха възможността
да зададат своите въпроси към кмета на Общината
Валентин Димитров. Най-голяма дискусия се получи
около опасното и бързо преминаване на коли и камиони
по цялата дължина на селото, преместването на единия
от легналите полицаи от сегашната му позиция до
стадиона и желанието за поставянето на друг в началото
на селото откъм Генерал Тошево. Жители на село
Кардам алармираха и за липсата на пътен знак „Б2“
STOP на ул. „Антимовски хан“, където скоро дори е
станала катастрофа. Не бяха подминати и традиционните
разговори за състоянието на изоставените къщи, както в
центъра, така и по периферните части на селото,
големият брой бездомни кучета и набезите на лисици и
чакали. Присъстващите на срещата пожелаха на новите
спирки да бъде поставено разписание на маршрутните
линии, както и да бъдат подменени част от кофите за
смет, които вече са амортизирани.
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.

